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Resumo 

O Metropolitano de Lisboa (ML), EPE é um dos principais operadores de transportes públicos da 

Grande Lisboa que, a par do serviço de transporte de passageiros, possui um serviço de Manutenção 

da sua frota de Material Circulante (MC). A situação deficitária das empresas de transportes públicos 

portuguesas, despoletou a necessidade de se melhorar a eficiência e eficácia dos seus processos e 

operações, sendo a Manutenção de MC uma das áreas visadas. 

O planeamento e escalonamento das operações de Manutenção é uma das áreas identificadas pela 

empresa como primordial na melhoria da eficiência, e o facto de na sua execução serem necessários 

vários tipos de recursos (colaboradores, instalações) aumenta a importância da sua análise. 

O presente trabalho é iniciado com uma caracterização, quer da empresa quer dos procedimentos e 

características que estão na base do método de planeamento da manutenção no ML. De forma a 

clarificar alguns conceitos e justificar algumas decisões tomadas no desenvolvimento da solução final, 

é realizada uma revisão da literatura científica relacionada com a temática. A solução desenvolvida é 

apresentada sob forma de um procedimento composto por duas fases, a primeira em que é feita uma 

seriação de MC e intervenções a realizar, e a segunda em que é utilizado um modelo matemático de 

optimização, com base na metodologia Resource-Task Network (RTN), para efectuar o 

escalonamento das várias actividades. 

Por fim, o procedimento desenvolvido é aplicado ao caso do ML, sendo complementado com um 

conjunto de cenários possíveis, e são retiradas algumas conclusões acerca da sua aplicabilidade. 

 

Palavras-Chave: manutenção de material circulante, melhoria de eficiência, optimização, 

planeamento e escalonamento de operações, Resource-Task Network 
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Abstract 

Metropolitano de Lisboa (ML), EPE is one of the main state-owned transportation companies that 

operates in the city of Lisbon and besides its core function, the passenger transportation, this 

company also performs maintenance tasks to their Rolling Stock (RS). The struggling financial 

situation of the Portuguese state-owned transportation companies, created the opportunity to improve 

the proceedings and the maintenance tasks’ efficiency and effectiveness, and this situation is not 

different for the ML Maintenance Department.  

The maintenance planning and scheduling process is one of the identified areas by the company to 

improve the efficiency of its operations, and the need to use several different resources (such as 

human resources or workplaces) justifies the present analysis. 

This thesis first starts describing the company and proceedings that are on the basis of the 

maintenance planning method currently used by ML. In order to clarify some of the terminology used 

and justify the way that the final solution was obtained, it is also made a Literature Review of this topic. 

The developed solution assumes the form of a 2-stage proceeding: in the first stage, the rolling-stock 

and the several tasks are sorted and pre-selected, meanwhile in the second stage, and using a Linear 

Programming Model based on the Resource-Task Network methodology (RTN), the tasks are 

scheduled. 

Finally, the developed proceeding is applied to the problem identified by ML, together with several 

scenarios, and at the end some conclusions are drawn about its relevance and applicability to the 

case study. 

 

Keywords: Efficiency improvement, Operations’ planning and scheduling, Mathematical optimization, 

Resource-Task Network, Rolling Stock maintenance 
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1. Introdução 

1.1. Contextualização do Problema 

Os transportes públicos desempenham um papel fulcral no desenvolvimento económico e social da 

região em que se inserem, possibilitando uma melhoria das condições de vida das populações que os 

utilizam. Contudo, perante a ocorrência ao longo dos anos de investimentos com reduzido retorno e 

da existência de défices na sua operação, a sustentabilidade financeira das empresas que compõem 

este sector fica ameaçada, conforme se constata através dos dados contidos na Figura 1 (Ministério 

da Economia e do Emprego, 2011). 

 

Figura 1 - Resultados Líquidos e Operacionais das empresas públicas de transporte de passageiros no 
ano de 2012 (Carris, 2013; CP, 2013; Metro do Porto, 2013; Metropolitano de Lisboa, 2013; REFER, 2013; 

STCP, 2013; Transtejo e Soflusa, 2013) 

Uma das formas de reverter esta situação passa pela melhoria da eficiência na operação das 

empresas de transporte público. No caso do Metropolitano de Lisboa, além da exploração do negócio 

do transporte de passageiros, na esfera da empresa insere-se ainda a manutenção de Material 

Circulante.  

De acordo com o Director da GIM (Gestão da Infraestrutura e do Material Circulante), Eng. Jorge 

Ferreira, uma das debilidades enfrentadas pela empresa encontra-se relacionada com o planeamento 

e escalonamento, de curto prazo, da actividade oficinal. Não estando associada, à sua concepção, 

uma preocupação na optimização, existe a possibilidade dos vários recursos disponíveis não estarem 

a ser usados em toda a sua plenitude, baixando assim os níveis de produtividade e eficiência da 

operação.   

Esta área, em que de acordo com Carretero et al. (2003) se urge uma melhoria da eficiência de 

processos por via da optimização dos seus procedimentos, é a principal visada da presente 

Dissertação de Mestrado, sendo a definição de uma metodologia de planeamento e escalonamento 

de manutenções o principal objectivo a atingir e a motivação a elaboração do presente trabalho.  
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1.2. Desenvolvimento da Dissertação  

A fim de orientar a execução da presente Dissertação de Mestrado, e efectuar uma correcta 

abordagem ao problema em estudo, foi desenvolvida o seguinte planeamento, constituído por cinco 

etapas que se apresentam de seguida: 

1.ª Etapa – Caracterização da empresa e do problema em estudo 

A primeira etapa deste procedimento tem como finalidade efectuar uma descrição da actividade do 

Metropolitano de Lisboa, com especial ênfase na manutenção da sua frota de Material Circulante. No 

caso da manutenção, serão descritos as características, os procedimentos e as limitações do 

processo actualmente em utilização no ML. 

2.ª Etapa – Revisão da Literatura relacionada com a temática 

Nesta etapa será efectuado um enquadramento teórico, com base em literatura científica, dos 

principais conceitos abordados na Dissertação. O foco da revisão bibliográfica centra-se nos 

conceitos relacionados com a manutenção de Material Circulante, modelos de planeamento de 

manutenção e nos procedimentos para escalonamento de operações, procurando assim listar opções 

para o desenvolvimento e resolução do problema em estudo. 

3.ª Etapa – Desenvolvimento de um procedimento de Planeamento e Escalonamento de 

tarefas de manutenção  

A presente etapa tem como objectivo a construção de uma metodologia que permita dar resposta à 

necessidade do Metropolitano de Lisboa. O procedimento desenvolvido tem como base de 

desenvolvimento os vários dados, procedimentos e possibilidades de resolução recolhidos durante as 

anteriores etapas. Está ainda incluída a construção de um Modelo de Optimização Matemática, que 

visa auxiliar e agilizar a obtenção de uma solução para o problema proposto na presente Dissertação. 

4.ª Etapa – Tratamento de dados relevantes e definição de pressupostos  

Esta etapa consiste na recolha e tratamento de dados relevantes para o desenvolvimento e utilização 

no procedimento desenvolvido na etapa anterior. Contudo, perante a possibilidade de existir uma 

grande complexidade em torno dos vários dados e procedimentos identificados, são definidos 

pressupostos que visam facilitar a obtenção de soluções para o Caso de Estudo. 

5.ª Etapa – Análise de Resultados 

De modo a validar a aplicabilidade e performance da metodologia, a mesma é testada e validada, 

recorrendo-se a um conjunto de cenários e análises de sensibilidade, a vários factores, para aferir o 

seu funcionamento e performance.  
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1.3. Objectivos da Dissertação 

De forma a caracterizar o problema em estudo e fundamentar completamente todos os resultados 

obtidos, foram definidos os seguintes objectivos para a execução do presente trabalho: 

 Contextualização do problema, motivação para o seu estudo e definição da metodologia de 

resolução do mesmo; 

 Caracterização da empresa Metropolitano de Lisboa e descrição dos principais aspectos 

relacionados com o problema em estudo; 

 Revisão de conceitos relacionados com a manutenção de Material Circulante (tipos de 

intervenções e metodologia utilizada para a sua definição), bem como acerca de métodos e 

modelos matemáticos de planeamento e escalonamento de operações; 

 Desenvolvimento de uma metodologia que permita efectuar o planeamento das actividades 

de manutenção a efectuar, bem como o escalonamento das mesmas nos planos de trabalho 

dos colaboradores; 

 Tratamento de dados, definição de pressupostos para o funcionamento da metodologia 

desenvolvida, bem como teste da sua performance e funcionamento; 

 Análise dos resultados, obtidos através de vários cenários possíveis de aplicação, avaliando 

a capacidade de resposta da metodologia, bem como analisando a sua aplicabilidade. 

1.4. Estrutura do Dissertação 

O presente trabalho encontra-se dividido em seis capítulos, estando estruturada da seguinte forma: 

 Capítulo 1 - O primeiro capítulo tem como propósito contextualizar do problema em estudo, 

apresentando a metodologia a utilizar na sua abordagem e os objectivos a atingir; 

 Capítulo 2 – Neste capítulo é efectuada uma descrição da empresa e do caso em estudo, 

com especial ênfase nas características do Material Circulante, das suas manutenções, 

limitações e procedimentos utilizados na sua gestão; 

 Capítulo 3 – Este capítulo apresenta uma revisão da literatura científica dos temas 

relevantes para o desenvolvimento da presente Dissertação, tais como manutenção de MC, 

procedimentos de planeamento e escalonamento de manutenções e operações genéricas; 

 Capítulo 4 – Neste capítulo é apresentada a metodologia desenvolvida para o Caso de 

Estudo, bem como algumas das suas características e modo de funcionamento; 

 Capítulo 5 – Este capítulo está dedicado à análise dos resultados obtidos pela metodologia 

desenvolvida, para um conjunto de cenários possíveis, antecedido por um processo de 

tratamento de dados e definição de pressupostos; 

 Capítulo 6 – Neste último capítulo são apresentadas algumas conclusões acerca da solução 

desenvolvida, bem como sobre da sua adequação ao caso em estudo. 
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2. Caso de Estudo 

Este capítulo tem como principal objectivo descrever os vários aspectos que definem o problema em 

estudo na presente Dissertação de Mestrado, e que está relacionado com a optimização do 

Planeamento da Manutenção de Material Circulante do Metropolitano de Lisboa. Desta forma, este 

capítulo principiará com uma introdução à empresa que está na base deste problema, procedendo-se 

igualmente a uma descrição das características do Material Circulante por ela utilizado. De seguida 

será feita uma inventariação dos principais conceitos relacionados com a Manutenção de Material 

Circulante, culminando o capítulo com uma caracterização do processo de escalonamento do 

Material Circulante e com um resumo das principais conclusões. 

Importa salientar que, para a elaboração da descrição deste caso de estudo, foram consultados 

documentos internos e realizadas entrevistas a colaboradores do Metropolitano de Lisboa (entre 

Outubro de 2013 e Setembro de 2014) no Parque Oficinal número três do ML, localizado na freguesia 

de Pontinha (Odivelas). 

2.1. Introdução ao Metropolitano de Lisboa 

O Metropolitano de Lisboa, EPE é desde de Dezembro de 1959 a entidade responsável por 

assegurar o transporte subterrâneo de passageiros nas cidades de Lisboa, Amadora e Odivelas, ao 

longo de 4 linhas e 55 estações. Algumas das características destas linhas encontram-se 

representadas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Constituição da Rede do Metropolitano de Lisboa (Metropolitano de Lisboa, 2012) 

Denominação 
Estações Terminais N.º estações Extensão 

Externa Interna 

Azul A Amadora Este Santa Apolónia 17 13,7 km 

Amarela B Odivelas Rato 13 11,1 km 

Verde C Telheiras Cais do Sodré 13 8,9 km 

Vermelha D Aeroporto S. Sebastião 12 10,5 km 
 

Desde Maio de 2012, ao abrigo do Plano Estratégico dos Transportes (2011), elaborado pelo 

Ministério da Economia, o Metropolitano de Lisboa e Companhia Carris de Ferro de Lisboa, EPE 

(Carris), os principais transportadores de passageiros da Grande Lisboa fundem-se, formando a 

empresa Transportes de Lisboa, EPE (TL). Ainda de acordo com este Plano, a TL, que se encontra 

sob tutela do Ministério da Economia, tem como objectivos estimular a coordenação entre os dois 

operadores de transportes, diminuir a redundância e concorrência de oferta, em conjunto com uma 

integração tarifária entre duas empresas. 

A estrutura organizativa que o Metro possuía antes da fusão com a Carris, foi transposta para a nova 

empresa sendo constituído por duas linhas mestras, a Linha de Serviços e a Linha de Negócio. A 

Linha de Serviços tem como objectivo lidar com as várias áreas corporativas do Metropolitano de 
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Lisboa, como são exemplos a Gestão Financeira, o Marketing, o departamento de Recursos 

Humanos, entre outras áreas. Em termos da Linha de Negócio, a mais visível para o utilizador final, a 

actividade operacional ML é dividida por três áreas principais: a Exploração Operacional (EO), a 

Gestão da Superestrutura e do Investimento (GSI) e a Gestão da Infraestrutura e Material Circulante 

(GIM). A EO tem como principal função a gestão da operação principal do Metro, que é o transporte 

de passageiros, sendo coadjuvada pela GSI na gestão do património físico, e pela GIM na 

manutenção de Material Circulante e Infraestrutura. Na Figura 2, encontra-se representada a 

constituição organizativa que o Metropolitano de Lisboa actualmente apresenta.  

Figura 2 – Organigrama do Metropolitano de Lisboa (Metropolitano de Lisboa, 2014) 

É no âmbito de competências da Gestão da Infraestrutura e Material Circulante (Linha de Negócio) 

que se enquadra o trabalho a desenvolver na presente Dissertação de Mestrado. 

2.2. Material Circulante 

Para assegurar o transporte de passageiros, e recorrendo à gíria do transporte ferroviário, o 

Metropolitano de Lisboa dispõe de uma frota de material circulante para assegurar as necessidades 

de funcionamento das suas linhas. Tal como é realidade nas empresas ferroviárias, o material 

circulante do Metro encontra-se dividido em carruagens, podendo ser de dois tipos: carruagem 

reboque (reboque) e carruagem motora (motora). Os reboques têm como função única assegurar a 

acomodação de passageiros, enquanto as motoras acumulam a anterior função com o assegurar da 

marcha de movimento (através da conversão de energia eléctrica em movimento mecânico) com a 

condução das composições.  

Apesar da existência desta classificação, internamente o material circulante encontra-se organizado 

segundo Unidades Triplas (UT), sendo cada uma constituída por três carruagens, uma carruagem 

reboque acoplada entre duas carruagens motoras e estando representada na Figura 3. A organização 

Linha de Serviços 

- Auditoria e Gestão do Risco 

- Autoridade da Segurança 

- Contratação Pública 

- Estratégia e Desempenho Corporativo 

- Gabinete de Gestão do Património Imobiliário 

- Gestão Financeira 

- Marketing e Comercial 

- Qualidade e Ambiente 

- Recursos Humanos e Desenvolvimento 
Organizacional 

- Secretaria Geral e Direcção de Assuntos Jurídicos 

- Sistemas e Tecnologias de Informação 

Linha de Negócio 

- Exploração Operacional 

- Gestão da Infraestrutura e do Material 
Circulante 

- Gestão da Superestrutura e do Investimento 

Conselho de Administração 
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segundo UT decorre das características técnicas dos veículos e contribui para agilizar e reduzir a 

complexidade da informação associada ao material circulante (de referir que o Metro possui 336 

carruagens), contudo esta classificação também é justificada por dois factos: por um lado, em 

exploração, a configuração das composições pode ser do tipo 1 UT (1 reboque + 2 motoras) ou 2 UT 

(2 reboques + 4 motoras); por outro lado, cada UT mantém sempre a mesma constituição de 

carruagens ao longo do tempo (o que garante a consistência da informação). 

 

Figura 3 - Representação de uma Unidade Tripla (UT): Motora – Reboque – Motora 

Ao todo existem 112 Unidades Triplas, e tal como evidenciado na Tabela 2, existe uma subdivisão 

destas unidades por cinco Séries de Material Circulante: ML 90 “Protótipo”, ML 90, ML 95, ML 97 e 

ML 99. 

Tabela 2 - Séries de Material Circulante, utilizadas actualmente pelo Metropolitano de Lisboa 

Série N.º de Série 
Entrada ao 

serviço 
N.º de UTs 

Cap. Máxima (por 
UT) 

ML 90 “Protótipo” 201 - 206 1993 2 502 (Pé + Sentados) 

ML 90 207 – 257 1995 17 502 (Pé + Sentados) 

ML 95 301 – 414 1997 38 502 (Pé + Sentados) 

ML 97 501 – 554 1999 18 515 (Pé + Sentados) 

ML 99 601 - 714 2000 37 515 (Pé + Sentados) 

 

A existência de várias Séries de Material Circulante está, por um lado, relacionada com os diferentes 

anos em que as composições entraram ao serviço, mas também devido à existência de pequenas 

diferenças tecnológicas e de funcionamento entre os vários modelos (apesar de exteriormente serem 

muito semelhantes). 

Características da utilização do Material Circulante 

Tal como referido em ponto anterior, em termos de carruagens, a configuração do Material Circulante 

fica cingida às opções de 1 UT ou 2 UT, sendo estas possibilidades justificadas por duas 

características da exploração do Metropolitano: as infraestruturas existentes e a racionalização de 

consumo de energia. Em termos do primeiro ponto, nas estações de três das quatro linhas em 

exploração (A, B e D, Tabela 1), o comprimento do cais de embarque é suficiente para acomodar 

uma composição com seis carruagens, porém em algumas estações da linha C, o cais não permite 

essa configuração. Por outro lado, a política de diminuição de consumos energéticos, iniciada em 

2012, além de trazer várias mudanças ao nível da velocidade de circulação de comboios ou mesmo 

ao nível dos horários praticados, refere que a partir das 21:30 h as composições que circulam nas 

linhas A, B e D são apenas compostas por 1 UT (Metropolitano de Lisboa, 2013). 
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Em termos da constituição física das composições em circulação, foi referido que a sua constituição 

se baseava nas UT, e em cada uma delas a composição de carruagens era sempre fixa. 

Especificando este ponto, é relevante referir que as carruagens que compõem cada UT devem 

pertencer à mesma Série e por conveniência, devem seguir a numeração definida a cada uma delas. 

A título de exemplo a UT 001, é constituída pela Motora 201 e 203 e pelo Reboque 202, todos 

pertencentes à Série ML 90 “Protótipo”. De realçar que no caso em que a circulação é do tipo 2 UT, 

não há nenhum requisito para que os dois conjuntos de carruagens pertençam ao mesmo modelo de 

material. 

A definição destas características é relevante para a contextualização do problema pois, por um lado 

toda a informação disponível acerca da performance das várias carruagens se encontra disponível 

sob a nomenclatura referida, e também o grande número de combinações possíveis entre UT permite 

dar uma maior flexibilidade na decisão de efectuar manutenção a uma dada Unidade (apenas ficam 

imobilizadas três carruagens, ao invés de seis). 

2.3. Manutenção de Material Circulante 

Uma eficaz e eficiente utilização de composições em exploração pode ser garantida quer através de 

uma cuidada utilização do material circulante, mas também pela execução de um plano de 

manutenção devidamente adequado a cada um dos seus componentes. Importa pois distinguir os 

vários tipos de manutenção que podem ser realizados, quais os órgãos que ficarão sujeitos a planos 

de manutenção e os locais associados à execução destas tarefas. 

A GIM do Metropolitano de Lisboa é a responsável por todos os aspectos relacionados com a 

manutenção de infraestruturas e material circulante, sendo que neste último, a esfera de decisões 

tomadas abrange os seguintes pontos: a decisão do momento de chamada das composições, 

logística de materiais, escalonamento de equipas e espaços, mas também a definição dos processos, 

características e técnicas inerentes à realização das operações. Abordando o desafio lançado pelo 

Metropolitano de Lisboa, para a realização da presente Dissertação de Mestrado, importa conhecer o 

método de planeamento de operações de manutenção actualmente em utilização.  

2.3.1. Enfoque e estruturas para Manutenção 

O enfoque da Manutenção de Material Circulante centra-se na assistência, inspecção e na realização 

de intervenções de manutenção à frota de material circulante do ML, existindo para este efeito um 

conjunto de protocolos e orientações que definem a sua realização. 

A fim de garantir um correcto funcionamento das várias UT, e devido à complexidade e necessidades 

distintas de manutenção que alguns dos componentes das carruagens apresentam, é possível 

distinguir a incidência da Manutenção do ML entre as carruagens e alguns dos órgãos que as 

compõem. Aliado aos parâmetros técnicos que justificam esta dicotomia, o facto de o tempo de 

revisão (ou seja, o tempo que leva a intervencionar um componente e a colocá-lo apto para o serviço) 

ser mais longo que o tempo de imobilização da UT na oficina, levou à criação de duas categorias de 

órgãos no ML: rotáveis e equipamentos. 
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Os rotáveis são materiais intermutáveis que, quando atingido um limite de quilómetros realizados 

após a última intervenção são inspeccionados e em caso de não conformidade face às normas de 

funcionamento, são substituídos por um rotável do mesmo tipo, já intervencionado. Os órgãos 

retirados serão posteriormente revistos e em caso de reparação bem sucedida, ficam aptos a serem 

utilizados numa outra carruagem. A definição de equipamentos, e o seu método de substituição e de 

revisão, é bastante semelhante ao do rotável, mas neste caso existe a preocupação de manter um 

registo do histórico de intervenções a esse órgão, devido à importância e complexidade que possui.  

Através de representação na Figura 4, é possível conhecer o ciclo de substituição dos componentes 

acima descritos (rotáveis e equipamentos), quando não se encontram dentro dos parâmetros 

recomendados para o seu funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Ciclo de funcionamento de componentes rotáveis e equipamentos 

 

A intermodalidade característica destes órgãos, e tal como representado na figura acima, leva a que 

existam duas estruturas oficinais dedicadas à manutenção de Material Circulante: a Linha de 

Assistência e a Linha de Revisão. A Linha de Assistência/Inspecção tem como finalidade dar 

assistência a composições que avariem durante a exploração mas também executar o processo de 

inspecção programada a cada carruagem e respectivos órgãos, em linhas e estruturas ferroviárias 

desenvolvidas para o efeito. No caso dos órgãos, as equipas de colaboradores alocados a esta 

operação, apenas procedem à sua substituição por um semelhante, sendo o órgão retirado enviado e 

intervencionado na Linha de Revisão. Esta parte oficinal é a responsável pela reparação e 

beneficiação de todos os órgãos da carruagem, e encontra-se dividida em Secções que cobrem as 

diferentes características dos vários componentes.  

O “contacto” entre estas duas linhas é efectuado pela figura do Depósito. Existem os Depósitos das 

secções reparadoras e os Depósitos de órgãos reparados aptos para a linha da frente. Os primeiros 

consistem em armazéns onde são depositados órgãos que necessitam de intervenção (para 

levantamento por colaboradores da Linha de Revisão) enquanto que os segundos são locais de 

armazenamento de órgãos aptos para utilização (para levantamento por equipas da Linha de 

Assistência e Inspecção). Na Figura 5, encontram-se representadas as estruturas acima referidas, 

bem como a relação entre elas. 

 

Componente - Revisto 

Componente - USADO 

Depósito - Revisionados 

Depósito – a Revisionar 

 
Oficina 

de 

Revisão 



 

9 
 

 

 

 

 

Figura 5 – Fluxo de Materiais entre Linha de Assistência e Inspecção e Linha de Revisão 

 

2.3.2. Infraestruturas para realização de Manutenção 

A realização das operações de manutenção apresenta alguns requisitos em termos de espaços e 

disponibilidade de materiais, que só através da existência de parques oficinais os mesmos seriam 

cumpridos. O Metropolitano de Lisboa dispõe, para o efeito, de dois Parques de Material e Oficinas 

(PMO) localizados no Campo Grande – Bairro de Calvanas (PMO II) e Pontinha (PMO III) que 

dispõem de vias directas de comunicação com as linhas em exploração. No caso do PMO II, este 

situa-se junto à estação de “Campo Grande” (linhas B e C) e possui apenas a Linha de Assistência e 

Inspecção, por outro lado o PMO III situa-se entre as estações de “Pontinha” e “Carnide” e este 

apresenta quer a Linha de Assistência e Inspecção, quer a Linha de Revisão de componentes. 

Estando o foco da futura Dissertação de Mestrado relacionado com o funcionamento da Linha de 

Assistência e Inspecção, importa referir que existem, respectivamente no PMO II e PMO III, oito e 

doze linhas férreas dedicadas à realização de operações e que estão adequadas à execução das 

várias tarefas de manutenção de UT.  

2.3.3. Tipos de Manutenção 

O encaminhamento de uma UT para um parque oficinal, para realizar uma operação de manutenção, 

pode ser motivado por uma das seguintes razões: ocorrência de falha em exploração, que 

compromete a prestação do serviço de transporte aos clientes ou então, a UT foi escolhida para 

realizar uma acção do seu plano de manutenção. Através desta divisão, subentende-se a existência 

de duas formas de manutenção associadas às UT, Manutenção Correctiva (MCt) e Manutenção 

Preventiva (MP), estando representado na Figura 6, um esquema representativo dos tipos de 

manutenção existentes.  

A Manutenção Correctiva não tem uma periodicidade associada à sua execução, pois a sua 

realização está dependente da ocorrência de uma falha que impeça o normal funcionamento da 

composição. Através da elaboração de uma Nota de Ocorrência pela Direcção de Exploração (EO), a 

composição é encaminhada para o parque oficinal, onde a anomalia será resolvida, por equipas de 

colaboradores, através da execução de Notas e Ordens de Trabalho a ela associadas. 
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Figura 6 - Representação dos tipos de Manutenção de Material Circulante realizados no Metropolitano de Lisboa 
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Em termos de Manutenção Preventiva, tal como referido, a realização de operações está relacionada 

com o Plano de Manutenções associado a cada UT, que engloba inspecções à Carruagem e aos 

órgãos nela contidos, dependendo de dois factores: a Série a que pertence a UT e ao tempo ou 

quilometragem (dependendo da natureza do componente a intervencionar) que decorreu desde a 

última inspecção. Importa referir que a definição dos intervalos para a realização das inspecções aos 

componentes é baseada na metodologia RCM - Reliability Centered Maintenance, em que a análise 

do funcionamento e das falhas associadas a um componente servem de base para definição de 

intervalos para verificação do seu funcionamento.  

Após tomada a decisão de convocar uma dada UT para realizar o seu plano de MP, a mesma é 

encaminhada para o parque oficinal e serão inspeccionados todos os componentes cuja 

quilometragem limite de inspecção se encontre mais perto dos níveis definidos pela metodologia 

RCM. Existem dois grupos de inspecções que podem ser efectuadas: Inspecções à UT, e Inspecções 

Programadas aos órgãos. Cada um dos grupos contém vários tipos de intervenções que são 

identificados univocamente através de um código que representa o Tipo de Actividade de 

Manutenção (TAM) e por uma Instrução de Trabalho que refere os materiais, procedimentos e 

técnicas a implementar na operação. 

Contudo, e relembrando a implementação da metodologia RCM no contexto da Manutenção de 

Material Circulante, muitas vezes existe a necessidade de adequar ou dotar os componentes de 

novas funcionalidades, devido à experiência de utilização, histórico de falhas ou mesmo devido ao 

modo de funcionamento que apresentam. Como tal a GIM desenvolve protocolos de Acções de 

Melhoria a certos componentes, que tem como objectivo melhorar o conforto, a fiabilidade, a 

segurança ou a facilidade de manutenção de determinados componentes. 

De seguida, e dada a importância da Manutenção Preventiva na Manutenção de Material Circulante, 

proceder-se-á a uma descrição dos tipos de tarefas de manutenção que a compõem. 

Inspecções à Unidade Tripla 

As Inspecções à UT são um conjunto de intervenções cujo enfoque está nas carruagens que 

constituem cada composição, sendo possível distinguir dois tipos de operações: limpeza da 

carruagem (LP) e inspecções à carruagem (I). 

As LPs têm como propósito dotar a carruagem de níveis de asseio que permitam, por um lado, 

transportar passageiros, mas também permitir que determinadas operações de manutenção 

decorram de forma mais facilitada. Existem dois tipos de operações de limpeza, a LP 2,5 e a LP 12,5. 

A LP 2,5 é uma operação que tem uma periodicidade de 2 500 quilómetros e cujo objectivo é realizar 

uma limpeza simples (LS) manual ao salão da carruagem, por seu turno, a LP 12,5 engloba os 

objectivos da LP 2,5 e ainda uma limpeza profunda à carruagem (LPM), com equipamento 

especializado. Esta última operação deveria ocorrer a cada 12 500 quilómetros, mas devido a 

questões contratuais, o âmbito e periodicidade desta operação foram modificados. Desta forma passa 

a ser incluída, no roteiro da operação, uma limpeza ao leito das carruagens (LSO) e sua ocorrência 

passa a ser determinada pela marcação de outras intervenções, que pela sua natureza necessitam 
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que a superfície de trabalho esteja limpa. É possível encontrar na Tabela 3, um quadro resumo das 

características destas operações. 

Tabela 3 – Características das Inspecções à UT – operações de Limpeza da Carruagem (LP) 

Designação Periodicidade Operações Horas de trabalho 

LP 2,5 2 500 – 2 500 km LS 1,5 h 

LP 12,5 + LSO Depende da ocorrência de outras operações LS + LPM + LSO 4 h 
 

As Inspecções (I) têm como finalidade a realização de um conjunto de verificações técnicas às 

carruagens de cada Unidade Tripla, existindo dois escalões de quilometragem associados à sua 

execução: 12 500 quilómetros (I 12,5) e 50 000 quilómetros (I 50). As suas características formais 

encontram-se presentes na Tabela 4. 

Tabela 4 – Características das Inspecções à UT – operações de Inspecção à Carruagem (I) 

Designação Periodicidade Horas de trabalho 

I 12,5 12 500 – 12 500 km 10,75 h 

I 50 50 000 – 50 000 km 66,75 h 
 

A I 12,5 tem como objectivo realizar inspecções a vários componentes da carruagem e, em caso de 

necessidade, efectuar correcções ao seu funcionamento. Incluem-se, além de ensaios a vários 

componentes, intervenções técnicas à cabine de condução, ao salão de passageiros, bogies entre 

outros. A I 50 segue, na grande maioria, as mesmas áreas de incidência da I 12,5 existindo contudo 

um foco maior e mais pormenorizado em algumas delas. A principal função destas operações está na 

verificação dos estados de funcionamento dos componentes que compõem cada carruagem, e não 

na substituição de órgãos. Contudo, no caso de se verificar a não conformidade de funcionamento de 

um componente, e se a sua resolução necessitar da intervenção da Linha de Revisão, procede-se à 

criação de uma nota de avaria e o componente é substituído ao abrigo dessa nota. 

Inspecções Programadas aos Órgãos 

As Inspecções Programadas (IP) têm o seu foco em determinados componentes, que devido à sua 

complexidade e características, necessitam de intervenções com protocolos específicos e de 

intervalos de inspecção distintos das Inspecções às Unidades Triplas. As inspecções programadas 

poderão actuar sobre componentes que são rotáveis ou equipamentos que estão alocados às 

carruagens a intervencionar.  

Devido às características destes componentes, a decisão de se proceder à intervenção deve ter em 

atenção, além da quilometragem ou do tempo de utilização que o componente apresenta, a 

existência de componentes no “Depósito”, para que em caso de necessidade, se possa proceder à 

substituição. A título de exemplo, na Tabela 5, encontram-se algumas das IP que podem ser 

realizadas, com a sua periodicidade indicada. 
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Tabela 5 - Exemplos de Inspecções Programadas aos Órgãos (IP) 

Designação Periodicidade Horas de trabalho 

IP 250 BATERIA 250 000 – 250 000 km 3 h 

IP 375 UN.FREIO B8 375 000 – 375 000 km 0,7 h 

IP 500 COMPRESSOR 500 000 – 500 000 km 2 h 

IP 750 UN.FREIO B8 750 000 – 750 000 km 0,7 h 

IP 3ANOS BAT. CARTA C003  3 – 3 anos 0,5 h 
 

 

Acções de Melhoria 

Tal como referido anteriormente, as Acções de Melhoria (AM) focam-se na melhoria do 

funcionamento, manutenção de determinados componentes numa carruagem.  

À sua execução poderão estar associados diferentes estados de prioridade, consoante a necessidade 

e importância que a modificação do componente tem no funcionamento das UT. Como tal a sua 

execução poderá ser associada à realização de uma das intervenções anteriores, tendo a AM uma 

prioridade baixa para ser realizada, ou caso contrário poderão ser feitas campanhas de modificação 

de componentes sendo todas as carruagens chamadas ao parque oficinal, quando a prioridade da 

execução é alta. Na Tabela 6 apresentam-se alguns exemplos de AM. 

Tabela 6 – Exemplos de Acções de Melhoria (AM) 

Designação Componente a intervencionar Séries participantes 

GM_AMC03 Portas dos Passageiros ML 95, 97, 99 

GM_AMC07 Contactores ML 95, 97, 99 
 

2.4. Planeamento e Escalonamento das Operações de Manutenção 

Tal como referido anteriormente, o principal factor que determina a necessidade de uma UT realizar 

uma operação do Plano de Manutenção Preventiva é a quilometragem ou tempo decorrido desde a 

última intervenção. A definição das carruagens a intervencionar, de modo a cumprirem o seu plano de 

manutenção, é efectuada para o horizonte temporal de uma semana, e pode ser descrita através do 

conjunto de passos representado na Figura 7. 

 

 

 

 

      

   

- Encaminhamento de Material 
Circulante, para os PMO 

- Implementação do plano de 
intervenções (PMO II e PMO III) 

- Reunião para aprovação/correcção do plano de intervenções 

- Análise da condição da frota de Material Circulante 

- Selecção de Material Circulante e intervenções a efectuar 

 

Figura 7 - Planeamento das actividades de Manutenção do Metropolitano de Lisboa 
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O primeiro procedimento consiste numa análise da condição da frota de carruagens do ML, em que 

são examinados os quilómetros e tempo decorridos desde a última intervenção sendo então 

identificadas as UT, cuja carruagem e/ou órgãos se encontram mais perto do limiar que define o seu 

momento de intervenção programada. Com base num conjunto de critérios e de restrições, é 

elaborada uma lista prévia de composições a escalonar para a realização de intervenções no 

decorrer da semana seguinte. Esta análise é efectuada para os dois parques oficinais e é da 

responsabilidade de colaboradores do Departamento de Planeamento e Logística (GIMP). 

Depois de pré-seleccionadas as UT e intervenções a efectuar, é realizada uma reunião semanal cujo 

objectivo é ajustar o planeamento da semana seguinte tendo em atenção a forma como decorreram 

as intervenções na semana anterior e como está a decorrer na semana actual. Para o efeito reúnem 

o director da Gestão de Manutenção do Material Circulante (GIMM), os responsáveis pelo 

planeamento do GIMP e todos os chefes dos departamento envolvidos (GIMMAC, GIMMAP, GIMME 

e GIMMR). Através da discussão e contributos das diversas áreas é consolidado e fica estabelecido o 

plano de operações para a semana seguinte. 

O plano de operações entra em funcionamento, em cada um dos departamentos visados, na 

Segunda-Feira da semana seguinte (a de vigência do plano) e no caso da Exploração Operacional, 

as UT que serão intervencionadas são convocadas com dois dias de antecedência face ao dia da sua 

marcação, de modo a que possam ser encaminhadas para o respectivo parque oficinal. 

2.4.1. Selecção de Material Circulante e intervenções a efectuar 

A selecção das UTs e dos tipos de manutenções que serão realizadas, nos Parques Oficinais, é 

efectuada através de um processo empírico dividido em três etapas: na primeira etapa é efectuada a 

marcação das Inspecções à UT segundo um padrão previamente definido, na segunda etapa são 

marcadas Inspecções Programadas (IP) e por fim, e caso exista disponibilidade de recursos, são 

programadas Acções de Melhoria (AM). Para cada uma destas etapas, existem um conjunto de 

procedimentos que definem os critérios para a chamada de determinadas UTs, em detrimento de 

outras. É de realçar que este processo, e as suas características, não estão formalizados e resultam 

da experiência e das preferências do colaborador alocado a esta tarefa. 

Um dos aspectos que importa referir, antes de se efectuar a descrição do processo de chamada das 

UTs, está relacionado com os intervalos existentes entre manutenções. Como foi possível constatar, 

através da descrição das características dos diferentes tipos de manutenção, existe sempre um 

intervalo definido entre manutenções, em quilómetros ou tempo, especificado pelo fabricante do 

órgão ou definido com base na experiência da Manutenção. Contudo não é possível garantir que o 

momento da realização da intervenção corresponda exactamente à periodicidade estabelecida, e por 

essa razão são definidas tolerâncias para a execução da tarefa. O Metropolitano de Lisboa utiliza um 

método em que estas tolerâncias definem os valores máximos e mínimos para a realização de uma 

intervenção e correspondem a uma percentagem do número de quilómetros definidos entre 

manutenções. A título de exemplo encontram-se representadas na Tabela 7, as tolerâncias definidas 

para algumas das intervenções realizadas pelo ML. 
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Tabela 7 - Tolerâncias de alguns exemplos de operações de Manutenção 

Designação Periodicidade Tolerância 

LP 2,5 2 500 – 2 500 km 100 % 2 500 km 

I 12,5 12 500 – 12 500 km 20 % 2 500 km 

I 50 50 000 – 50 000 km 10 % 5 000 km 

IP 250 BATERIA 250 000 – 250 000 km 2 % 5 000 km 

IP 375 UN.FREIO B8 375 000 – 375 000 km 4 % 15 000 km 

IP 3ANOS BAT. CARTA C003 3 – 3 anos 2 % 22 dias 

 

Através da análise deste exemplo, é possível referir que o intervalo para a realização de uma I 50 se 

situa entre os 45 000 e os 55 000 quilómetros realizados após a última intervenção, contudo para o 

caso da LP 2,5 verifica-se que a tolerância é de 2 500 quilómetros, o valor do intervalo entre 

intervenções. Para este caso, e face ao valor reduzido do seu intervalo, definir uma tolerância inferior 

a 100% não teria significado prático pois, em condições normais, essa distância é percorrida no 

espaço de quatro a cinco dias. 

Inspecções à Unidade Tripla 

Em relação à primeira etapa, e após ter sido efectuado um levantamento da informação referente à 

quilometragem e horas de funcionamento das carruagens e órgãos, através do sistema SAP da 

empresa, é escalonado para cada PMO um conjunto de intervenções “obrigatórias”. O número de 

intervenções e o horário para a sua realização depende de dois factores: o PMO onde será realizada 

e o dia da semana em que se realizará (é assumido que existem sempre recursos suficientes para a 

realização das operações). Para este tipo de intervenções existe uma planificação de base fixa, que 

estipula o número de intervenções possíveis de realizar (sendo cada uma delas associada a uma UT) 

e os horários em que estas podem ocorrem, de acordo com o representado na Tabela 8. 

Tabela 8 - Distribuição e horários de execução de Inspecções à UT nos PMOs 

PMO II PMO III 

Dias úteis Fim de Semana Dias úteis 

Horário Intervenção Horário Intervenção Horário Intervenção 

7:00 I 50 (parte III) 9:00 LP 2,5 (*) 10:30 LP 2,5 (*) 

10:30 LP 2,5 (*) 10:30 LP 2,5 (*) 13:00 LP 2,5 (*) 

11:00 I 50 (parte I) 13:00 LP 2,5 (*) 16:00 I 12,5 

13:00 LP 2,5 (*) 14:30 LP 2,5 (*)   

20:00 I 12,5     

20:00 I 50 (parte II) ou LP 12,5 (*) ocorrem duas intervenções, em duas Uts simultaneamente 

 

A intervenção I 50 contempla três fases principais sendo composta por ensaios (parte I), limpeza 

(parte II) e realização das intervenções aos componentes da UT (parte III). Torna-se necessário referir 
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que, devido ao elevado tempo despendido, a intervenção I 50 demora dois dias úteis a ser realizada 

sendo que é sempre iniciada às 11:00, no PMO II. Como tal, a operação que se inicia às 7:00 (nos 

dias úteis) é a conclusão da I 50 iniciada no dia anterior. 

A definição das composições que realizarão estas operações, e tal como referido anteriormente, 

respeita um procedimento empírico em que é marcada, para cada dia, um determinado número de 

operações. Apesar de terem protocolos distintos, é possível estabelecer uma relação entre as 

operações, em que a realização de uma determinada intervenção permite considerar como 

“realizadas” outras intervenções, como é o caso da intervenção LP 12,5. A realização desta 

intervenção, cujo protocolo de realização inclui procedimentos contidos na LP 2,5, considera como 

“realizadas” as operações LP 12,5 e LP 2,5 (apesar desta última não ter sido realizada formalmente), 

reiniciando os respectivos contadores de quilómetros. Na Figura 8, encontram-se representadas as 

relações actualmente existentes entre as várias inspecções. 

Figura 8 - Hierarquia e relação entre intervenções - Inspecções à UT 

Como se pode constatar, a intervenção I 50 assume um papel central em todo o processo de 

manutenção, pois dela dependem todas as outras intervenções. Por essa razão, e também devido ao 

facto de ser apenas realizada no PMO II, a UT que a irá realizar é definida em primeiro lugar. O 

colaborador responsável por este processo de marcação define, para a I 50, que o principal critério 

para a chamada de uma UT é a sua quilometragem se encontrar na metade superior da tolerância 

definida para a intervenção I 50 e também para a intervenção I 12,5. A razão para se considerar a I 

12,5 para a marcação da I 50 está relacionada com o facto de, se a UT tiver realizado a I 12,5 à 

menos de 12 500 quilómetros, esta intervenção garante o funcionamento da carruagem até ao fim do 

seu intervalo de quilómetros, inclusive se a quilometragem da I 50 já tiver ultrapassado o seu limite 

máximo. Esta questão surge devido ao facto de não se conseguir garantir uma sincronização entre o 

momento “óptimo” para a realização de manutenção a uma composição, e a quilometragem “real” a 

que a UT a realiza. Contudo, existe sempre a preocupação de procurar ao máximo garantir o 

sincronismo entre estas duas intervenções, de forma a que se realizem três I 12,5 entre cada duas I 

50, tal como se demonstra na Figura 9. 

 

 

 

 

 

Depois de definida a UT que realizará a I 50, o segundo passo passa por escolher a composição que 

realizará a I 12,5. Além de uma ordenação inicial de toda a frota de composições, por ordem 

0      12 500            25 000            37 500            50 000         km percorridos desde  

          a ocorrência da I 50 

I 12,5 I 12,5 I 12,5 I 50 I 50 

Figura 9 - Relação quilométrica entre Inspecções à Carruagem, I 12,5 e I 50 

I 50 
LP 12,5 LP 2,5 

I 12,5 
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decrescente de quilómetros para a realização da I 12,5, são excluídas, do lote de composições 

elegíveis, todas as UT que virão realizar I 50 daí a 4 000 quilómetros (tendo por base o critério de 

sobreposição de intervenções referido no ponto anterior). De seguida, para além escolher 

composições que se encontrem no fim da tolerância para a realização da I 12,5, existe a preocupação 

de, mais uma vez, manter o sincronismo de quilometragem entre I 12,5 e I 50, tal como referido e 

apresentado anteriormente.  

A intervenção a ser definida de seguida é a LP 12,5. A execução desta operação de manutenção está 

dependente do começo de uma nova I 50 durante o dia, pois se isso acontecer, a I 50 tem prioridade 

de realização, sendo a LP 12,5 descartada. No caso de não ocorrer nenhuma I 50, e relembrando a 

existência de condicionalismos contratuais para a realização da LP 12,5, a sua execução é definida 

pelos seguintes critérios: 

1.º critério - Quando percorrer metade da tolerância definida para I 50 (25 000 km), a 

composição poderá ser chamada para efectuar a LP 12,5 a fim de melhorar as condições de 

execução da futura I 50 (limpeza do leito das carruagens); 

2.º critério - Se for marcada uma intervenção à UT, cujo âmbito está relacionado com órgãos 

presentes no leito, no dia anterior à sua realização poderá ser solicitada uma LP 12,5 a fim de 

melhorar as condições de execução da intervenção; 

3.º critério - Se nenhuma UT estiver incluída nos anteriores critérios, é solicitada uma UT que 

tenha o melhor compromisso entre última LP 12,5 e LP 2,5 realizada (procurando salvaguardar 

sincronismo temporal entre operações). 

Em relação à LP 2,5, depois de efectuada uma ordenação das UTs com base nos quilómetros 

remanescentes para a realização da intervenção, existe também um conjunto de orientações que 

definem quais as unidades que serão chamadas a realizar esta operação de limpeza: 

1.º critério - A composição, cuja presença é solicitada no PMO, não deverá ter prevista, nos 

próximos dias, a realização de uma I 50 ou LP 12,5; 

2.º critério - No caso de existir uma UT escalonada para a realização de uma I 12,5, e de 

faltarem poucos quilómetros para o fim do intervalo entre LP 2,5, poderá ser associada à composição 

a realização de uma LP 2,5 no mesmo dia. 

Inspecções Programadas aos Órgãos 

A realização de Inspecções Programadas aos órgãos das UT, além de cumprirem um plano de 

intervenções baseado na quilometragem/tempo, encontra-se condicionada por vários factores que se 

relacionam com a disponibilidade de recursos humanos, materiais e de espaços nos PMO. As IP, e 

tal como é possível constatar através dos exemplos contidos na Tabela 5, são intervenções que na 

grande maioria dos casos possuem um intervalo de quilómetros entre manutenções bastante superior 

aos das Inspecções à Carruagem (na sua maioria possuem intervalos na ordem dos 500 000 e 

750 000 quilómetros), fazendo com que, a periodicidade com que uma UT é alocada a uma destas 

intervenções seja menor, valorizando o escalonamento inicial das primeiras. Este facto faz com que 

só após a marcação das Inspecções à Carruagem se proceda ao escalonamento das IP, uma vez 
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que é igualmente necessário ter em conta os recursos e espaços alocados para a realização destas 

intervenções. 

Não existe um critério base que defina quais as IP que serão realizadas, contudo algumas das 

intervenções estão relacionadas entre si e existem um conjunto de passos que são utilizados: 

1.ª passo - Após uma análise do número de colaboradores disponíveis, efectua-se uma 

estimativa do número de horas disponíveis para a realização de Inspecções Programadas; 

2.ª passo - Face ao número de horas disponíveis, recursos utilizados pelas Inspecções à 

Carruagem (linhas férreas e colaboradores) e recursos necessários para as IP, definem-se os tipos 

de intervenções que podem ser realizadas; 

3.º passo - Para o conjunto de intervenções definidas, efectua-se uma análise à quilometragem 

dos componentes do Material Circulante, referenciam-se quais deles estão a atingir o fim do intervalo 

entre intervenções e efectua-se o escalonamento das UT que estão mais próximas, ou que tenham já 

ultrapassado o limite. 

Acções de Melhoria 

A última etapa do processo de selecção de Material Circulante, para a realização de Manutenção 

Preventiva, está relacionada com a definição das composições sobre as quais serão realizadas 

Acções de Melhoria.  

Tal como descrito anteriormente, à sua execução poderão estar associados diferentes níveis de 

prioridade, o que condicionará o número de composições a serem chamadas, sendo expectável que 

um nível superior de prioridade esteja associado a um maior número de imobilizações de carruagens. 

Se existir um estado de prioridade baixo, o escalonamento de AM é efectuado apenas após a 

marcação das Inspecções à Carruagem e IP, e unicamente se existirem recursos e tempo para a sua 

realização, contudo se a prioridade for elevada (se por exemplo estiver em vigor uma campanha para 

a melhoria de um componente), o planeamento normal de realização de Inspecções à Carruagem 

(considerado a base de todo este escalonamento) poderá ser modificado, de forma a comportar 

execução das AM definidas. 

As AM’s de prioridade mais elevada têm preferência de realização sobre as de prioridade mais baixa. 

Desta forma os recursos disponíveis para a realização de AM’s são prioritariamente alocados à 

realização de AM’s de prioridade elevada do que às restantes. Em todo o caso, o planeamento é 

ajustado de forma a comportar um máximo de AM’s mas estas nunca têm prioridade sobre as 

Inspecções a carruagens ou IPs a órgãos.  

2.4.2. Alocação do Material Circulante à Oficina 

De acordo com o referido, em tópico anterior, acerca da disponibilidade de recursos e locais para a 

execução de tarefas de manutenção, importa conhecer em detalhe algumas destas limitações. 

Concretamente, e sendo definidas de seguida, as principais restrições que definem este processo de 

escalonamento estão relacionadas com a duração e o número de recursos humanos alocados às 

actividades, a existência de componentes em Depósito e os locais para a realização destas tarefas. 
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Duração das actividades e número de recursos humanos alocados 

Recordando o tópico 2.3.3, é possível verificar que a duração apresentada para a realização das 

actividades, se trata da duração total dos trabalhos a ela associados e no caso de ser efectuada por 

um só colaborador. Contudo, de forma a reduzir o tempo de imobilização das carruagens e também 

para agilizar a execução das tarefas, a uma grande maioria delas são alocados dois ou mais 

colaboradores (consoante a complexidade da tarefa). O procedimento que dita a duração total das 

tarefas encontra-se baseado na divisão entre a duração total da actividade e o número de 

colaboradores sendo, a título de exemplo apresentados na Tabela 9, as durações previstas para 

algumas das actividades. 

Tabela 9 - Recursos típicos para alguns exemplos de intervenções - Recursos Humanos e Duração 

Designação Periodicidade 
Horas de 
Trabalho 

Colaboradores 
alocados 

Duração 
Total 

LP 2,5 2 500 – 2 500 km 1,5 h 1 1,5 h 

I 12,5 12 500 – 12 500 km 10,75 h variável 3,2 h 

I 50 50 000 – 50 000 km 66,75 h variável 26,8 h 

IP 250 BATERIA 250 000 – 250 000 km 3 h 2 1,5 h 

IP 375 UN.FREIO B8 375 000 – 375 000 km 0,7 h 1 0,7 h 

IP 3ANOS BAT. CARTA C003 3 – 3 anos 0,5 h 1 0,5 h 
 

Como se verifica, no caso da I 12,5 e I 50, as intervenções dispõem de um número variável de 

colaboradores alocados, sendo esta decisão justificada pela natureza e complexidade das tarefas que 

constituem o protocolo da tarefa. No caso da I 12,5, esta intervenção é composta por um ensaio e 

inspecção inicial das carruagens executado por quatro colaboradores (com a duração de 2,5 horas) e 

uma bateria de ensaios dinâmicos que pode ser executado por um colaborador apenas (com a 

duração de 0,7 horas). Situação análoga ocorre com a I 50, em que ao longo da actividade não existe 

um número fixo de recursos humanos definidos. 

Uma vez definida a duração efectiva de cada actividade de manutenção, importa conhecer a 

disponibilidade de recursos humanos em cada um dos Parques Oficinais. Em cada um dos PMO, os 

colaboradores são divididos em equipas e alocados a diferentes turnos de trabalho, consoante a 

semana em que se encontram. Assim sendo, e no caso do PMO II, existem seis equipas constituídas 

por cinco oficiais electromecânicos (identificadas por letras, da A a F), divididas por seis turnos de 

trabalho, similarmente, no PMO III são formadas cinco equipas de três oficiais electromecânicos 

(identificadas segundo o anterior sistema, mas agora de A a E) que executam tarefas de manutenção 

segundo cinco turnos. Apesar de estarem divididos em equipas, não existe a obrigatoriedade das 

tarefas de manutenção serem realizadas por membros de uma mesma equipa. Com este sistema é 

possível ter, e não considerando faltas ou outros motivos que impossibilitem a presença dos 

colaboradores, três equipas em funcionamento em cada um dos parques oficinais (respectivamente 

quinze e nove colaboradores no PMO II e PMO III). 
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Existe, contudo, um aspecto que deve ser mencionado e que está relacionado com a ocorrência de 

avarias no Material Circulante que se encontra em exploração. Dada a sua imprevisibilidade e a 

necessária rapidez de resposta, a fim de não comprometer o funcionamento da linha de negócio do 

Metropolitano, são previstos em permanência para a reparação de avarias dois electromecânicos no 

PMO II e um no PMO III. 

Existência de Componentes em Depósito 

Um outro aspecto, que poderá condicionar a ocorrência das intervenções está relacionado com a 

existência, em armazém, de determinados componentes. Relembrando a política de gestão e 

categorização de materiais no ML, e em particular o caso dos Equipamentos e Rotáveis, se forem 

escalonadas operações sem uma verificação dos stocks de componentes, existirá o risco de a 

intervenção não poder ser realizada por falta de materiais.  

Como tal, a análise dos níveis de inventário dos vários depósitos, ao mesmo tempo que se definem 

as intervenções a realizar às UT, é fundamental para assegurar a continuidade dos trabalhos 

definidos e a ocupação das equipas de colaboradores. 

Locais para a realização de tarefas de Manutenção 

Face à variedade e características de execução das tarefas, um aspecto que deve ser tido em conta 

está relacionado com a definição da linha de inspecção que o comboio irá ocupar, para a realização 

do seu plano de manutenções. Tal como referido na secção 0, em cada parque oficinal existem um 

conjunto de linhas preparadas para a execução dos vários trabalhos, porém, estas podem apresentar 

características próprias para a execução de certos trabalhos. 

Os factores que diferenciam as várias linhas estão relacionados com a possibilidade dos 

colaboradores acederem ao leito, ao salão dos passageiros ou ao tecto da carruagem, a capacidade 

de elevação do comboio e ainda a realização de trabalhos específicos de limpeza ou de torneamento 

de rodas. Assim sendo, existe também um cuidado, no momento do escalonamento das operações, 

em conhecer a especificidade das tarefas que compõem a intervenção que se pretende realizar, mas 

também a disponibilidade das vias que podem realizar a operação. Para efeitos de demonstração, 

são apresentadas na Tabela 10, as linhas onde podem ser realizadas alguns exemplos de 

intervenções. 

Tabela 10 - Linhas de Inspecção para a realização de alguns exemplos de intervenções 

Designação Linhas do PMO II Linhas do PMO III 

LP 2,5 3,4,5,6,7 5,6,7,8,9,10 

I 12,5 3,4,5,6,7 5,6,7,8,9,10 

I 50 1 (limpeza),4,5,6,7 ---------- 

IP 250 BATERIA 4,5,6,7 2,3,4 

IP 375 UN.FREIO B8 3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

IP 3ANOS BAT. CARTA C003 3,4,5,6,7 5,6,7,8,9,10 
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2.5. Conclusões do Caso de Estudo 

O Metropolitano de Lisboa é uma das principais empresas de transporte público de passageiros, na 

zona da Grande Lisboa. Além da exploração do serviço de transporte, a empresa contempla ainda 

uma secção de Manutenção dos vários modelos de Material Circulante que possui. 

Tendo em consideração o facto de existirem diferentes tipos de componentes que necessitam de ser 

revistos (consumíveis, rotáveis e equipamentos) e que se pretende garantir que a sua utilização 

ocorra com o mínimo de falhas, a empresa adoptou um regime de manutenções baseado na 

dicotomia entre Manutenção Correctiva e Manutenção Preventiva. O primeiro exemplo de 

manutenção ocorre quando sucede uma falha catastrófica no componente, inviabilizando o seu 

correcto funcionamento, o segundo caso tem como principal objectivo garantir o funcionamento dos 

vários elementos durante um determinado número de quilómetros ou período de tempo. De realçar, e 

recordando a especificidade dos vários componentes e sistemas que compõem uma composição de 

Metro, diferentes tipos de Manutenção Preventiva poderão ser realizados, sendo exemplos as 

Inspecções à Carruagem, Inspecções Programadas aos Órgãos e Acções de Melhoria. 

Um dos grandes desafios enfrentados pelo Metro encontra-se relacionado com a definição de um 

eficaz e eficiente planeamento e escalonamento de operações. Actualmente, este processo é 

conduzido por colaboradores do Departamento Planeamento e Logística que, através de princípios 

empíricos e resultantes de experiência, procedem ao escalonamento das várias intervenções nas 

composições nos dois parques oficinais, para o horizonte temporal de uma semana. Porém, e apesar 

de serem métodos de marcação adaptados ao contexto e características do ML, os planeamentos e 

escalonamentos efectuados não refletem uma situação óptima para a execução de Manutenção, 

sendo a eficiência de utilização de recursos (por exemplo, colaboradores ou espaço oficinal) e a 

ocorrência de intervenções de manutenção não regulares (Acções de Melhoria) as principais áreas a 

melhorar. 

Dado este contexto, a presente Dissertação de Mestrado debruçar-se-á no estudo e implementação 

de soluções que permitam uma melhoria da eficiência do planeamento e escalonamento das 

operações de Manutenção, procurando-se desenvolver uma metodologia que repercuta estes 

objectivos, tendo em consideração as características particulares desta actividade. Pretende-se 

também que de futuro o planeamento da manutenção se torne mais sistemático e menos dependente 

do conhecimento de pessoas específicas. Como tal, no próximo capítulo efectuar-se-á uma revisão 

dos principais conceitos e métodos de planeamento/escalonamento de operações de manutenção, de 

forma a auxiliar o desenvolvimento de uma solução para este problema. 
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3. Revisão Bibliográfica 

3.1. Introdução 

Os transportes públicos desempenham um importante papel na mobilidade, dos seus utilizadores, 

nas várias cidades e regiões onde estão inseridos. A sua existência tem um impacto relevante nos 

padrões de desenvolvimento das comunidades que os utilizam, sendo possível medir a sua influência 

em termos económicos, ambientais e na qualidade de vida de quem o utiliza (Murray et al., 1998). 

Apesar da rigidez de horários e percursos (principalmente no facto de não ser porta a porta), 

impossibilidade de transporte de carga, e comodidade reduzida, a sua utilização apresenta algumas 

vantagens tais como um num custo de utilização menor (quando comparado com a opção de 

transporte Individual), diminuição da sinistralidade, congestionamentos e consumo de energia, tornam 

este serviço mais sustentável, em termos ambientais (Oliveira, 2012). 

Porém, no caso de Portugal e apesar das vantagens demonstradas, a operação deste sector tem sido 

deficitária, colocando em causa a sustentabilidade financeira das empresas que o compõem 

(Ministério da Economia e do Emprego, 2011). No caso do sector ferroviário, o desafio da redução de 

custos poderá ser encarado através da melhoria da eficiência na utilização de recursos, sendo o 

material circulante, equipas e manutenção as principais áreas de actuação (Kontaxi e Ricci, 2010). 

Tendo em consideração que o problema em estudo, o planeamento da Manutenção de Material 

Circulante, o impacto da definição de uma estratégia apostada na melhoria da produtividade e 

qualidade das operações, poderá ter um impacto real na redução do orçamento destinado a esta área 

operacional (Sriskandarajah et al., 1998).  

Assim sendo, este capítulo tem como principal objectivo a revisão dos conceitos e modelos inerentes 

planeamento da Manutenção de Material Circulante, tendo sempre em consideração a melhoria da 

eficiência associada à sua execução. Contudo, e devido ao contexto e características particulares do 

problema, a literatura científica é ainda escassa, tido sido alargado o âmbito da pesquisa a outras 

áreas onde o planeamento de operações, e em especial de manutenção, são uma já realidade. 

Deste modo, na secção 3.2 será efectuada uma revisão dos principais conceitos relacionados com a 

temática da Manutenção de Material Circulante, com especial ênfase nos tipos de intervenções 

existentes no sector, na metodologia que define a sua ocorrência e nas principais restrições que 

condicionam a sua ocorrência. No tópico 3.3 são enumerados métodos de planeamento de 

operações de manutenção em vários sectores de actividade, que devido às suas características e 

limitações consideradas encontram-se relacionados com o contexto da presente Dissertação de 

Mestrado. Na secção 3.4, serão enumerados conceitos e métodos de escalonamento de operações 

num contexto operacional e em horizontes temporais curtos. 

Por fim, este capítulo culminará com a exposição das principais conclusões e estabelecimento de 

pontos de ligação com o problema em estudo no presente trabalho. 
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3.2. Manutenção de Material Circulante 

Todos os equipamentos enfrentam, devido à sua utilização ao longo do tempo, deterioração e 

desgaste dos seus componentes. De forma a minorar o impacto destes factores, surge o conceito de 

Manutenção, sendo definido como um conjunto de acções que visam restabelecer o seu estado de 

normal funcionamento e garantir a segurança e bem-estar dos seus utilizadores (Dekker, 1996).  

Segundo Dekker (1996), torna-se necessário definir uma estratégia para a aplicação do conceito de 

Manutenção, existindo um enquadramento que define a sua utilização: 

(1) Descrição dos eventos que despoletam a ocorrência de uma determinada acção de 

manutenção; 

(2) Planeamento de todo o processo de manutenção, através da definição dos momentos de 

ocorrência de cada acção de manutenção, e dos recursos necessários para a sua 

realização; 

(3) A curto-prazo, efectuar o escalonamento e sequenciamento das operações de 

manutenção; 

(4) Efectuar uma monitorização de todo o processo, de forma a acompanhar a realização das 

várias tarefas e identificar problemas na sua aplicação, face ao previamente planeado. 

3.2.1. Tipos de Manutenção de Material Circulante 

No contexto do Material Circulante, podem existir vários tipos de acções de manutenção. 

Independentemente do tipo ou estratégia de manutenção definida, alguns objectivos devem ser 

alcançados: garantir a segurança de circulação de composições, conforto dos passageiros ou 

acautelar o bom funcionamento dos equipamentos (Weiss, 2013). 

Dependendo do tipo de falha ou da metodologia da sua resolução, vários autores apresentaram 

classificações para este conceito, sendo apresentadas alguns de seguida: 

- Bonnett (2005): é possível dividir este tipo de tarefas de manutenção em duas categorias, 

manutenção planeada e manutenção não planeada. O autor refere que manutenção planeada 

apresenta uma rotina de procedimentos que pode incluir inspecções rotineiras, limpeza, renovação de 

consumíveis ou mesmo realização de revisão a componentes mecânicos.  

- Rato (2013): à semelhança de Bonnett (2005), o autor efectua uma distinção entre 

manutenção não planeada e manutenção planeada. Em termos de manutenção não planeada, esta 

encontra-se relacionada com a realização de tarefas de emergência. No caso de as intervenções 

serem planeadas, estas podem ter de carácter correctivo (agendadas perante uma falha do sistema) 

ou preventivo (segundo intervalos pré-estabelecidos de tempo ou possibilidades de redução da 

probabilidade de falha).   

- Montalvão (2001): esta classificação assenta na definição de tarefas de manutenção 

correctivas e preventivas. No contexto do primeiro grupo, o autor distingue os conceitos de 

manutenção correctiva paliativa (quase-resolução da avaria, permitindo a utilização do equipamento) 

e manutenção correctiva curativa (resolução completa da avaria). No segundo grupo, o autor integra 
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os tipos de manutenção periódica (executada em intervalos regulares) e condicionada (realizada 

perante um diagnóstico ou oportunidade de realização), de forma a classificar as intervenções que 

podem ser agendadas com antecedência, evitando assim falhas catastróficas.  

- Weiss (2013): segundo o autor existem seis tipos de manutenção que podem associados a 

uma frota de material circulante: Correctiva ou Preventiva (conceitos já abordados), centrada na 

Fiabilidade (baseada nas características de funcionamento do equipamento), baseada na Condição 

(baseia-se na monitorização do estado do equipamento), Programada (para o desenvolvimento de 

programas de modificação ou de grande intervenção em equipamentos) e baseada em Investimento 

(acções de prolongamento da vida útil de equipamentos). 

3.2.2. Principais restrições da Manutenção de Material Circulante 

Apesar de existirem vários tipos de acções de manutenção e metodologias que determinam a sua 

ocorrência, é possível descortinar alguns factores que têm um papel relevante na ocorrência de todo 

este processo. Na versão mais simplista, e apresentada por Paz e Leigh (1994), são definidos como 

principais constrangimentos os recursos humanos, materiais e equipamentos. 

Na investigação de Weiss (2013) acerca dos desafios da Manutenção de Material Circulante, o autor 

refere que existe uma dicotomia de factores que podem limitar todo este processo: capital e 

disponibilidade de recursos. No que concerne ao factor capital, a disponibilidade de fundos e a 

variabilidade do ambiente económico têm um impacto nos orçamentos de realização de actividades 

de manutenção, principalmente nos tipos de acções dependentes de investimento (modernização de 

frota, melhoria de condições de utilização), mas também ao nível de intervenções que exijam um 

maior encaixe de capital (grandes intervenções, cujo foco de componentes a reabilitar é mais 

alargado) (Weiss, 2013).  

Por seu turno, existem também limitações operacionais que podem comprometer a realização das 

várias tarefas, tais como: as instalações (o número de vias férreas de manutenção disponíveis, 

equipamentos de apoio à realização das operações), orçamento operacional (fará depender o número 

de colaboradores disponíveis para a realização das intervenções), disponibilidade de componentes 

(face aos curtos intervalos para manutenção, a não disponibilização de materiais afecta os objectivos 

traçados para a actividade de manutenção), tempo, suporte técnico (de modo a garantir, 

principalmente em estratégias voltadas para a avaliação da condição de componentes, um correcto 

diagnóstico e método de resolução da falha) e as capacidades técnicas (skills) dos colaboradores 

(garantir a multidisciplinariedade de conhecimentos dos colaboradores, devido à implementação de 

estratégias voltadas para a intermutação de componentes – Line Replaceable Units – e também da 

natureza dos vários sistemas presentes no Material Circulante – electricidade, pneumática, mecânica) 

(Weiss, 2013). 

3.3. Planeamento de actividades de manutenção 

A área de manutenção de sistemas é um tema muito recorrente na literatura científica, sendo 

referenciado segundo diferentes abordagens. Garg e Deshmukh (2006) efectuam, ao longo da 
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revisão bibliográfica sobre o tema, uma enumeração das áreas típicas de investigação, tendo 

abordado os seguintes domínios: modelos de optimização de manutenções, técnicas de manutenção, 

escalonamento de manutenção, medição da performance da Manutenção, sistemas de informação de 

manutenção e políticas de manutenção. 

A área de aplicação da Dissertação de Mestrado permite enquadrá-la no âmbito do escalonamento 

de manutenção, uma vez que determinação dos momentos para a realização de operações de 

manutenção é o seu foco. Contudo, a área referida engloba várias vertentes, sendo a mais frequente 

e a de maior objecto de estudo a definição de intervalos entre manutenções, assumindo que estes 

são estocásticos e que dependem das características dos próprios equipamentos (Garg e Deshmukh, 

2006). A modelação destas características, tais como o historial de funcionamento ou de falhas no 

equipamento, assume um relevante papel na determinação dos momentos de ocorrência de 

manutenção em que, através da utilização de distribuições probabilísticas, é possível representar o 

padrão de funcionamento dos vários componentes e assim determinar momentos ideais para a 

ocorrência de operações de manutenção. 

Porém, esta vertente afasta-se do âmbito deste problema, em que o facto de serem conhecidos os 

intervalos quilométricos/temporais para a ocorrência de manutenção, afasta a necessidade de utilizar 

uma metodologia de planeamento e escalonamento de operações baseada em princípios 

estocásticos para determinação dos momentos de intervenção.  

Neste contexto, será efectuada uma revisão da literatura subordinada ao tema do escalonamento de 

operações de manutenção, com especial foco no sector dos transportes, sendo de seguida 

referenciadas as restrições típicas deste tipo de problema. Importa realçar que uma grande parte da 

literatura relacionada com esta temática no sector dos transportes se encontra relacionada com o 

transporte aéreo, contudo devido às suas características e difícil contextualização com o problema 

em estudo, não será considerado. 

3.3.1. Planeamento e escalonamento de operações de manutenção 

A tarefa de escalonamento de operações de manutenção pode ser definida como o entrosamento, 

num dado instante temporal, dos seis elementos que possibilitam a ocorrência de uma operação de 

manutenção bem sucedida: mecânicos, ferramentas, materiais, disponibilidade do equipamento a 

intervencionar, informação acerca da intervenção que ocorrerá e permissões para a sua execução 

(Garg e Deshmukh, 2006). 

A revisão da literatura que se segue, e tal como referido no ponto anterior, encontra-se baseada no 

planeamento e escalonamento de manutenção no sector dos transportes. Porém, a grande maioria 

referências encontradas na literatura científica encontra-se relacionada com a aplicação de métodos 

estocásticos de planeamento, em que o nível de deteorização dos sistemas e a sua probabilidade de 

falha são os principais factores de decisão para a ocorrência e definição de intervalos de manutenção 

dos vários componentes, e como tal não são apropriados para o problema em análise. A área de 

investigação em que se insere este problema, bem como as suas características particulares, é ainda 

pouco explorada e abordada pela comunidade científica. Como tal, além do refinamento efectuado na 
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pesquisa no sector dos transportes, apresentam-se ainda exemplos de investigação da temática de 

planeamento da manutenção presentes noutros sectores da sociedade (manutenção militar ou sector 

naval são alguns dos exemplos). 

Sector dos Transportes 

Sriskandarajah et al. (1998) desenvolveram uma metodologia de marcação de intervenções para a 

Mass Transit Railway Corporation de Hong Kong, baseada na formulação de um modelo matemático 

cuja optimização é conseguida através de um algoritmo Genético, ou seja um processo heurístico. 

Neste modelo, os autores utilizam os conceitos de antecipação e atraso na ocorrência de uma 

operação de manutenção, em conjugação com limites temporais para a sua realização e 

penalizações (no caso da operação ser antecipada ou atrasada face à sua data de conclusão) para 

obter uma sequência de operações a realizar no espaço de um ano, à frota de material circulante. A 

utilização do algoritmo heurístico tem como finalidade aperfeiçoar o resultado final do planeamento, 

através de modificações pontuais na sequência de operações (Sriskandarajah et al., 1998). Para o 

universo de 27 das 95 composições existentes, este procedimento conseguiu uma poupança de 25% 

nos custos de manutenção, face aos custos que adviriam de um planeamento manual da operação. 

Haghani e Shafahi (2002) formularam um modelo matemático que permite definir um plano de 

manutenções para uma frota de autocarros, tendo em consideração o plano de operação de cada um 

deles, o seu perfil de manutenções (quais os tipos de manutenção que podem ser realizados e os 

intervalos para a sua ocorrência) e os recursos existentes para a sua execução (número de linhas 

oficinais disponíveis para a execução das operações e suas características). Este método procura um 

compromisso entre duas vertentes: maximizar o número de autocarros que são chamados para 

realizar manutenção sem serviço definido e minimizar o número de veículos, que estando em serviço, 

necessitam de realizar uma dada manutenção. Os autores apresentam várias formulações que 

procuram agilizar o processo de decisão através da definição de vários pressupostos, como por 

exemplo o caso em que as linhas oficinais permitem a ocorrência de todos os tipos de manutenções, 

a consideração de períodos de tempo que superam o horizonte temporal inicial ou mesmo assegurar, 

no caso de um autocarro ter de realizar mais que uma operação num dado período temporal, que 

cada operação ocorre após a ocorrência da anterior. A utilização de métodos alternativos ao Branch-

and-Bound (o método clássico de optimização de modelos matemáticos combinatórios) permitem a 

obtenção de soluções muito próximas do óptimo e em menos de 1% do tempo despendido pelo 

método original (Haghani e Shafahi, 2002). 

Giacco et al. (2014) construíram um modelo matemático linear que tem como principal finalidade a 

determinação da melhor combinação de composições para a realização de percursos, procurando 

minimizar os custos associados à selecção e promovendo a ocorrência de operações de manutenção 

entre percursos. A origem dos custos a minimizar provém da realização de percursos sem 

passageiros entre locais, da execução de operações de manutenção (contabilizando principalmente o 

custo de ida e volta a um centro oficinal) e do tempo entre serviços. Para a apoiar a resolução deste 

problema, os autores recorreram à sua representação através de um grafo, em que os nós 

representam os trajectos de exploração a realizar pelas composições e os arcos as opções de 



 

27 
 

sequenciamento entre serviços (poderá contem uma viagem em “vazio”, a ocorrência de manutenção, 

…), aos quais estão associados custos. Apesar da complexidade do problema, a sua forma de 

resolução possibilita uma redução efectiva dos custos associados à operação (Giacco et al., 2014). 

Go et al. (2013) desenvolveram um modelo de optimização linear que tem como propósito definir um 

plano de manutenção para os vários sistemas presentes num Porta-Contentores, enquanto este 

efectua a ligação entre porto de origem e de destino. Este método recorre aos conceitos de 

antecipação e atraso em relação ao momento ideal para a ocorrência das intervenções, sendo 

condicionado por várias variáveis, de entre as quais se destacam a contabilização dos momentos em 

que os sistemas se encontram em funcionamento (não disponíveis para serem intervencionados), 

disponibilidade de mão-de-obra, tempo para a execução das operações e o intervalo temporal que 

terá de existir entre elas. A construção da solução final encontra-se sujeita a dois procedimentos, 

construção da solução inicial (através de um escalonamento do momento de execução das 

operações de manutenção, com base nos momentos de funcionamento dos sistemas e dos limites 

temporais para a ocorrência de manutenção) e respectiva melhoria (tentativa de redução do tempo 

entre começo da manutenção e o limite para a execução para cada sistema – procurando minorar a 

antecipação ou atraso face à data ideal). 

Outros Sectores 

Kralj e Petrovic (1995) desenvolveram um modelo de escalonamento de operações de manutenção 

preventiva existentes numa central termoeléctrica. O modelo apresentado procura obter a 

minimização de um conjunto de objectivos (onde se destacam os custos anuais de produção, custos 

de combustível, energia não utilizada, entre outros), sendo sujeito a um conjunto de restrições 

operacionais, como por exemplo: duração das actividades de manutenção, o seu sequenciamento, e 

a possibilidade ou não de ocorrerem intervenções paralelamente nos vários sub-sistemas que 

constituem a central. A obtenção do escalonamento de operações mais próximo do óptimo, é obtido 

recorrendo-se a um algoritmo de Branch-and-Bound que, através de um processo iterativo, provoca 

alterações a uma sequência inicial de operações, através da obtenção de óptimos locais para cada 

um dos objectivos definidos na função objectivo (a função que define este modelo é composta por um 

vector de objectivos, tal como retratado anteriormente). Este procedimento assemelha-se a um 

processo em que se obtém um conjunto de soluções viáveis para o problema, sendo depois escolhida 

a solução que minimiza com maior impacto o intuito do modelo matemático. 

Deris et al. (1999) focam-se numa alternativa ao desenvolvimento de um planeamento de operações 

com base num modelo de optimização linear. Os autores apresentam, para o escalonamento da 

manutenção de navios na Royal Malaysian Navy, uma metodologia composta por Constraint-based 

Reasoning (CBR) e por um algoritmo genético. Numa primeira fase, o CBR tem como objectivo definir 

os momentos que as operações de manutenção terão que principiar procurando, para o universo de 

navios existentes, uma solução inicial que esteja de acordo com as restrições definidas para o 

problema. Para isso, são desenvolvidos algoritmos que, através da representação das várias 

restrições do problema, procuram soluções possíveis para o problema de escalonamento. A utilização 

do algoritmo genético está relacionada com a melhoria da solução obtida, sendo que este algoritmo 
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actua para a determinação do melhor momento para o começo das actividades. Para que a melhor 

solução seja encontrada, este algoritmo avalia o planeamento obtido e afere a disponibilidade dos 

vários navios presentes, sendo escolhida a opção que tiver o melhor resultado neste parâmetro. 

Yao et al. (2001) apresentam um modelo de programação linear cujo propósito se foca no 

desenvolvimento de um planeamento, de curto-prazo, de um conjunto de operações de manutenção, 

para a indústria dos semi-condutores. Neste sector, o facto de existirem conjuntos de ferramentas 

diferentes para a produção de semi-condutores e a possibilidade do trabalho poder ser interrompido e 

retomado noutro momento, tornam a formulação e resolução deste problema bastante particulares. 

Recorrendo ao desenvolvimento de um modelo de programação linear, os autores definiram como 

principal objectivo a maximização da disponibilidade de ferramentas para a produção, sendo esta 

condicionada por uma definição prévia das datas de início e de fim das operações de manutenção, 

mas igualmente pelo lucro e custos de produção e de manutenção das ferramentas (o modelo tenta 

obter o melhor diferencial positivo entre estes factores) (Yao et al., 2001). 

Joo (2009) propõe um modelo de optimização do escalonamento de manutenção preventiva de 

motores da Força Aérea da República da Coreia (Coreia do Sul). A definição dos momentos para a 

ocorrência de operações de manutenção nos motores do jacto T-59 é condicionada por dois factores, 

o número de horas de voo realizadas pelo motor e pela existência de motores sobressalentes em 

armazém (uma vez que este método de manutenção assenta no principio da substituição do motor a 

necessitar de manutenção, por um semelhante apto para o funcionamento). Uma vez que não é 

possível superar o limite de horas de voo para cada motor, e que toda a frota possui uma 

homogeneidade de horas de voo realizadas (realizando manutenção em momentos temporais muito 

próximos), a resolução deste problema passa pela antecipação do momento de troca de motores, 

para que nenhum avião fique condicionado pela não existência de motores em armazém. Portanto, o 

modelo de optimização desenvolvido procura a determinação do momento mais favorável para a 

ocorrência de manutenção, tendo em consideração o número de motores reparados em armazém, 

mas minimizando o intervalo temporal entre a antecipação da manutenção e o momento óptimo 

(neste problema é apenas considerada a antecipação da data de manutenção, uma vez que o 

número de horas de voo dos motores não pode superar o limite estabelecido). 

3.3.2. Considerações no escalonamento de operações de manutenção 

Além da definição do método de manutenção a implementar e da sua execução, por exemplo a 

dimensão dos intervalos entre manutenções, outras considerações devem ser tidas em conta no 

momento do escalonamento das intervenções. Recordando a recolha de Weiss (2013) (ver secção 

3.2.2), dos principais factores que condicionam o planeamento da manutenção de material circulante, 

importa realizar uma revisão da literatura subordinada a algumas destas características. 

Colaboradores 

De acordo com Ahire et al. (2000), um dos problemas do escalonamento de manutenção em 

indústrias como a aeronáutica, naval ou ferroviária, está relacionado com o facto de estas 

intervenções terem de ser realizadas num horizonte temporal curto. Deste modo, os autores 
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investigaram uma forma de escalonamento de actividades, em que a consideração pelo número de 

trabalhadores disponíveis e os skills necessários para o desenrolar das intervenções de manutenção 

são os factores preponderantes da definição do horizonte temporal de intervenções (makespan). A 

obtenção do melhor compromisso é conseguida graças à utilização de métodos evolutivos, em que a 

partir de uma lista de intervenções são implementados mecanismos de sequenciação, cuja natureza 

se assemelha à de fenómenos genéticos (inserção e recombinação de genes). (Ahire et al., 2000). 

Outros modelos, como por exemplo as investigações efectuadas por Wagner et al. (1964) ao nível da 

gestão dos níveis de mão-de-obra a utilizar, Sriskandarajah et al. (1998) no impacto que o número de 

colaboradores tem na duração das intervenções a realizar ou Go et al. (2013) na definição das 

intervenções a realizar com base na mão-de-obra disponível, são alguns exemplos de abordagens 

em que este factor assume um relevante papel. 

Condições para a execução das tarefas 

Recordando a enumeração das principais restrições efectuada por Weiss (2013), a definição do local 

e das condições necessárias para a execução das operações de manutenção, constituem-se como 

aspectos relevantes a ter em conta no processo de planeamento das actividades de manutenção, 

sendo o número de locais, o equipamento de apoio disponível e o tipo de trabalhos que podem ser 

realizados alguns dos seus exemplos. 

A contabilização do número de vias oficinais disponíveis para a execução de manutenção e o tipo de 

operações que podem ser lá realizadas assumem-se como restrições do modelo desenvolvido por 

Haghani e Shafahi (2002) para o planeamento da manutenção de uma frota de autocarros. Deris et 

al. (1999) referem que um dos aspectos a ter em conta no escalonamento das operações de 

manutenção está relacionado com a disponibilidade de estaleiros e de outros recursos, tendo-os 

incluído na metodologia por eles desenvolvida enquanto para Joo (2009) a existência de recursos 

(motores alternativos) em armazém é condição fundamental para a execução do plano de 

manutenção definido. 

Número de actividades a realizar 

Apesar de estar estabelecido, para cada tipo de intervenção, um intervalo temporal ou quilométrico 

para a sua ocorrência usualmente não existe um momento fixo para a sua execução, sendo 

alternativamente definidas janelas temporais ou datas limite para as operações sejam realizadas (Paz 

e Leigh, 1994). Segundo os autores, a antecipação da realização de uma intervenção (mais cedo que 

a janela temporal definida para a sua ocorrência) pode ser justificada com os seguintes factores: se o 

equipamento estiver a ser reabilitado após uma falha, simultaneamente pode ocorrer uma intervenção 

de manutenção preventiva ao mesmo; no caso de falha de um componente, e de forma a minimizar o 

tempo perdido em deslocações ou mesmo o tempo de inactividade, podem ser agendadas outras 

intervenções simultaneamente; de forma a garantir a integridade do equipamento após uma falha, 

uma intervenção de manutenção preventiva poderá ser antecipada (Paz e Leigh, 1994). 

De acordo com Dekker et al. (1997), o facto dos vários componentes de um sistema estarem 

interrelacionados entre si, decreta que as decisões acerca da execução de operações de manutenção 
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sejam pensadas conjuntamente. As interrelações que podem existir entre os componentes podem ser 

do tipo estocástica (se o estado de um componente tem influência no estado de outros), estrutural (se 

os componentes fazem parte de uma mesma estrutura obrigando, perante a falha de um 

componente, a revisão dos restantes que compõem o sistema) ou económica (quando a revisão 

conjunta de vários componentes permite a criação de economias de escala e, consequentemente, de 

poupanças monetárias). 

Relacionado com esta última temática, Wildeman et al. (1997) desenvolveram uma metodologia de 

combinação de actividades de manutenção que tem como objectivo a determinação de momentos 

propícios à ocorrência de vários tipos de intervenções. Através do conhecimento das características 

dos vários componentes (custos de manutenção, custo de set-up, e modo de deteorização do 

componente) e definição das penalizações por antecipação de uma intervenção, são efectuadas 

tentativas prévias de combinação de actividades e calculadas as poupanças que delas advêm, sendo 

as várias iterações realizadas com o apoio de algoritmos de programação dinâmica. Conjuntamente 

com a definição dos grupos de actividades, são igualmente definidos os momentos ideais para a sua 

realização (Wildeman et al., 1997). 

3.4. Escalonamento de operações genéricas 

O planeamento e o escalonamento de operações são dois conceitos que, apesar de terem diferentes 

âmbitos e aplicações, possuem uma elevada relevância para o funcionamento e o desenrolar dos 

vários processos organizacionais. Enquanto o planeamento de processos se encontra relacionado 

com a definição de aspectos no longo prazo, ligado aos níveis mais elevados da hierarquia da 

organização e a decisões de cariz estratégico, o escalonamento foca-se em horizontes temporais 

mais curtos e encontra-se relacionado com a operacionalização das tarefas e processos (Buzaglo, 

2011; Langevin e Riopel, 2005). 

Segundo Leung (2004), o escalonamento de operações (Scheduling) tem como principal objectivo 

efectuar a alocação de recursos (podendo ser máquinas, mecânicos, entre outros) a actividades, 

procurando optimizar uma ou mais medidas de performance. Porém, e dependendo das informações 

disponíveis, é possível distinguir os métodos para a execução deste procedimento em dois grupos, 

métodos determinísticos e métodos estocásticos. A utilização de uma metodologia determinística 

pressupõe o conhecimento de várias características das tarefas que se pretendem agendar, por 

exemplo a sua duração e as datas de início e de fim de execução, algo que, na utilização de um 

método estocástico não pode ser garantido, sendo para o efeito utilizadas distribuições probabilísticas 

que retratam o comportamento dessas componentes (Pinedo, 2008).  

No presente trabalho, apenas serão considerados os métodos de escalonamento determinísticos, em 

virtude das características do caso de estudo e dos dados obtidos acerca do mesmo. Nas seguintes 

secções serão descritas as características de sistemas a que este procedimento pode ser aplicado, 

os objectivos e métodos de optimização a utilizar. Por fim, serão referenciados alguns métodos 

desenvolvidos para casos em que se pretende desenvolver uma solução de escalonamento a um 

dado processo (conjunto de várias operações em sequência). 
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3.4.1. Aplicação do escalonamento de operações a sistemas 

A aplicação de uma metodologia de escalonamento de operações pode ser aplicada a vários 

contextos organizacionais, sendo o número e a disposição de máquinas (processadores de tarefas) 

os principais factores de distinção entre diferentes métodos de escalonamento. Para o efeito, Pinedo 

(2008) e Buzaglo (2011) identificam as configurações que poderão ser alvo deste procedimento: 

 - Uma só máquina: é a variante mais simples e serve, muitas vezes, de base de resolução a 

problemas mais complexos. Neste caso é unicamente considerado um processador de tarefas para o 

qual se pretende definir uma sequência de operações independentes a processar, com a ressalva de 

que cada intervenção deve decorrer até ao seu fim (não admitindo paragens no seu processamento). 

 - Duas ou mais máquinas em paralelo: este vertente representa a configuração mais 

comum nas organizações, em que existe uma repartição quer de recursos quer de capacidade de 

processamento. O tempo de processamento das várias máquinas poderá ser semelhante ou variar 

devido ao tipo de máquina ou tarefa que se pretende realizar, fazendo com que o processo de 

escalonamento se encontre dividido em dois passos: selecção das máquinas em que irão ser 

realizadas as tarefas e sequenciamento das operações em cada processador. 

 - Duas ou mais máquinas não paralelas: esta opção surge quando existe a necessidade de 

uma tarefa ser submetida a processos diferentes, num diferente conjunto de máquinas. Dependendo 

da sequenciação das várias tarefas, o tipo de configuração das máquinas assume um papel relevante 

no escalonamento das várias actividades. Deste modo, as principais configurações referenciadas na 

literatura para este problema são as seguintes: Flow Shop (neste caso existe uma sequência fixa e 

única para o processamento das tarefas nas várias máquinas, sendo respeitado o principio FIFO – 

First In First Out), Job Shop (esta variante possui igualmente uma sequenciação pré-definida para as 

várias tarefas, contudo dependendo do tipo de tarefa a processar diferente será a sequência de 

máquinas a percorrer, podendo uma tarefa ser processada mais que uma vez pela mesma máquina - 

recirculação) e Open Shop (esta forma de organização é utilizada quando não existem sequências de 

processamento pré-definidas, existindo liberdade por parte do decisor/gestor para as definir). 

3.4.2. Principais objectivos e métodos de escalonamento genéricos 

Tal como referido anteriormente, a optimização de métricas de performance é um dos objectivos das 

metodologias de escalonamento de operações. Leung (2004), Buzaglo (2011) e Pinedo (2008) 

identificam os principais indicadores que estão na base do desenvolvimento destas metodologias, 

bem como algoritmos que possibilitam a sua resolução, sendo apresentados de seguida: 

- Makespan: a minimização do horizonte temporal definido para o processamento de todas as 

tarefas (Makespan), é uma das métricas que pode ser optimizada através de modelos de 

escalonamento de operações. A fim de definir a sequência de tarefas que possibilita o objectivo 

traçado, Leung (2004) apresenta vários algoritmos (Hu, Coffman-Graham, Hong-Leung, Muntz-

Coffman) e princípios (Largest-Processing Time Rule, McNaugthon’s Wrap-Around Rule, Modified 

Wrap-Around Rule) que, alguns deles apoiados por grafos representativos das relações entre tarefas, 

possibilitam a optimização do procedimento. 
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- Total Completion Time: o tempo que cada processador demora uma sequência de tarefas a 

ele alocado, pode ser alvo de optimização. Para isso, o autor apresenta um conjunto de princípios 

(Smallest-Processing-Time Rule, Baker’s Rule, Smith’s Rule) que permitem a sua minimização. 

- Momento de conclusão da tarefa, face ao previsto: este conceito realciona a Due Date 

(data programada para a conclusão de uma tarefa) e a data real da sua conclusão, pretendendo-se 

para este efeito minimizar o impacto dos atrasos (Lateness) no escalonamento. De acordo com 

Buzaglo (2011), o impacto dos atrasos é medido em termos de um custo ou punição, existindo três 

abordagens para a sua contabilização: Lateness (em caso de atraso existe a contabilização de um 

custo proporcional ao tempo decorrido, e em caso de adiantamento existe uma recompensa 

igualmente proporcional à sua dimensão), Tardiness (existe apenas a contabilização de um custo 

proporcional ao atraso verificado) ou Unit Penalty (perante a existência de um atraso é definida uma 

punição fixa). No que concerne ao conceito de Lateness, Leung (2004) identifica os algoritmos de 

Lawler e de Sahni e, Pinedo (2008) um conjunto de procedimentos por ele desenvolvidos, como 

formas de optimização e minimização desta métrica. Em relação à abordagem Tardiness, são 

aconselhados a Dynamic Programming, métodos Branch-and-Bound ou algoritmos de aproximação a 

uma solução quase óptima (Pinedo, 2008). Uma outra perspectiva que pode ser avaliada relaciona-se 

com a minimização do número de tarefas que não cumprem os prazos estabelecidos para a sua 

conclusão, apresentando Pinedo (2008) um algoritmo que permite lidar com esta problemática. 

3.4.3. Métodos de escalonamento integrados 

A aplicação das metodologias e objectivos enunciados nos pontos anteriores é, em muitos casos, 

circunscrita a apenas algumas etapas ou aspectos de um processo produtivo, descurando 

oportunidades de melhoria na totalidade do processo em que se encontram incluídas. Pantelides 

(1994) afirma que, a consideração por uma única metodologia de escalonamento baseada, por 

exemplo, nas limitações de uso dos equipamentos ou em restrições na utilização de recursos, falha o 

seu objectivo, quando aplicada num ambiente em que as duas métricas referidas são relevantes. 

De acordo com Pinto e Grossmann (1998), são enumeradas a atribuição de tarefas a equipamentos, 

a sequenciação de actividades e a definição do momento de utilização de recursos e equipamentos, 

como os principais factores a ter em conta na definição de um modelo de escalonamento das 

operações de um dado processo. Face a estas considerações, foram desenvolvidas duas 

metodologias, no âmbito da engenharia de Processos Químicos, que permitem lidar com os aspectos 

abordados: a metodologia State-Task Network (STN) e a metodologia Resource-Task Network (RTN). 

State-Task Network (STN) 

A metodologia STN consiste na representação, a partir de um grafo, das várias etapas e sequências 

que descrevem um processo, em que as mudanças de estado dos materiais envolvidos (devido à 

ocorrência de uma determinada operação) são a base do seu desenvolvimento (Kondili et al., 1993).  

De acordo com Kondili et al. (1993), a presente metodologia permite a elaboração de um modelo 

matemático de optimização em que é possível obter, para um horizonte temporal de curto prazo, um 

escalonamento das várias operações, tendo por base a optimização de um objectivo (por exemplo, 
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lucro final). Segundo os autores, o modelo desenvolvido baseia-se no conhecimento, para qualquer 

momento e tarefa, dos equipamentos em utilização e das quantidades de material e utilidades 

envolvidas em cada tarefa. Porém, e de forma a tornar o modelo mais realista, várias contribuições 

são efectuadas para a sua melhoria, como por exemplo Shah et al. (1993) que utilizam o método 

Branch-and-Bound para a sua resolução ou mesmo Dedopoulos e Shah (1995) que procuram 

conjugar a realização de manutenção nos equipamentos com os escalonamentos efectuados. 

Porém, o facto de esta metodologia não considerar, de forma facilitada, os recursos a utilizar no 

processo (como por exemplo, a sua disponibilidade num dado momento temporal), ou mesmo o facto 

de a modificação do estado dos materiais (base do modelo) não permitir a representação de 

determinadas actividades (limpeza de equipamentos ou transporte de produtos), poderão limitar o seu 

âmbito de aplicação a diferentes problemas (Pantelides, 1994). 

 Resource-Task Network (RTN) 

De forma a mitigar algumas das debilidades da anterior metodologia, o presente método focaliza-se 

na contabilização e balanço dos recursos utilizados nas várias tarefas, como por exemplo matéria-

prima, utilidades ou recursos humanos. Segundo Pantelides (1994), o facto de se considerar que as 

tarefas consomem e libertam recursos durante a sua execução, permite que todos os materiais 

envolvidos (não apenas matéria-prima ou produtos intermédios) possam ser encarados como 

recursos. 

Face à simplificação na consideração dos recursos, a modelação dos problemas segundo esta 

metodologia é mais facilitada pois, a mesma foca-se apenas na alocação de tarefas, 

balanço/disponibilidade recursos, e na quantidade de produtos finais a elaborar, reduzindo a 

complexidade associada ao modelo STN (Méndez et al., 2006). Pantelides (1994) afirma que uma 

das grandes vantagens, a par da sua simples formulação, está no facto de este poder ser aplicado a 

qualquer contexto que envolva o escalonamento de operações, dando como exemplo a modelação 

de um sistema de transportes, em que cada veículo pode transportar mais do que um tipo de carga, 

de modo a maximizar a capacidade de transporte. 

Considerações acerca das metodologias STN e RTN 

Méndez et al. (2006) efectuam uma revisão dos modelos de optimização aos quais podem ser 

aplicadas as metodologias STN e RTN (totalmente ou apenas alguns conceitos associados), 

apresentando para o efeito um enquadramento das várias hipóteses de modelação disponíveis. A 

escolha da forma de modelação mais adequada ao problema em estudo é efectuada segundo a 

avaliação de quatro parâmetros (representação do horizonte temporal, forma de representação das 

tarefas no horizonte considerado, função objectivo a considerar e o tipo de metodologia processual a 

aplicar) às quais os autores, perante as preferências dos utilizadores e a especificidade do seu 

problema, referenciam as melhores hipóteses de modelação, bem como os aspectos críticos a ter em 

conta no seu desenvolvimento (Méndez et al., 2006).  

A consideração destes parâmetros não é descabida, sendo que Pinto e Grossmann (1998) destacam 

a representação do horizonte temporal de escalonamento e a representação dos eventos, como os 
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principais desafios na formulação matemática destes problemas. Grande parte do trabalho 

desenvolvido por estes autores, bem como de Méndez et al. (2006), foca-se na enumeração das 

várias alternativas de modelação do horizonte temporal (diferenciando entre uma consideração 

contínua ou discreta para este parâmetro), bem como da própria modelação dos eventos que, apesar 

de relacionada com o tipo de horizonte temporal escolhido, permite a definição de vários tipos de 

relações entre tarefas (aposta única na sequenciação ou a definição de timings para a sua ocorrência 

são alguns das características que podem ser exploradas). Este último ponto é relevante para a 

performance do modelo, tendo Méndez et al. (2006) feito uma enumeração dos principais requisitos e 

consequências das escolhas possíveis para este parâmetros, bem como do nível de complexidade 

que poderá estar associado à obtenção de uma solução final. 

3.5. Conclusões da Revisão Bibliográfica 

O presente capítulo foi dedicado à revisão dos principais conceitos relacionados com a manutenção 

de Material Circulante, métodos de planeamento e escalonamento de operações, presentes na 

literatura disponível. O desenvolvimento deste passo é fundamental para o desenvolvimento de uma 

solução para o problema em estudo, pois permite conhecer quer os progressos existentes acerca do 

tema bem como estratégias e metodologias a aplicar. 

A revisão da literatura científica visou abordar três tópicos relevantes para o problema em estudo. 

Numa primeira fase, a análise dos conceitos, metodologias e restrições relacionadas com a 

manutenção de Material Circulante, permite contextualizar e clarificar algumas das noções 

apresentadas na descrição do Caso de Estudo. De seguida, a enumeração de métodos de 

planeamento e escalonamento de actividades de manutenção teve como principal objectivo 

compreender e conhecer metodologias que poderão ser aplicadas em trabalho futuro, principalmente 

no planeamento e definição das operações de manutenção a realizar nas composições do Metro. Por 

fim, a análise de métodos de escalonamento em contexto operacional teve como propósito 

referenciar métodos de sequenciação e escalonamento de tarefas, relevantes para escalonamentos 

de curto prazo e podendo ser transpostos para o contexto oficinal existente no problema. 

Salienta-se que, em virtude das características particulares do problema, não foi possível referenciar 

qualquer metodologia que pudesse ser utilizada directamente na resolução do problema descrito no 

caso de estudo. Aliás, o âmbito inicial da pesquisa de métodos de planeamento e escalonamento, foi 

alargado para outros sectores de actividade e áreas científicas, por um lado para contrariar as 

reduzidas referências acerca da temática em estudo, mas também para reunir dados que permitam, 

em trabalho futuro, o desenvolvimento de uma metodologia que comporte as particularidades do 

problema em estudo. De realçar ainda, e com base nas indicações dos vários autores considerados, 

conclui-se que a natureza combinatória do problema e a complexidade computacional de uma 

possível solução, devem ser tidas em conta na metodologia a desenvolver, no âmbito da presente 

Dissertação de Mestrado. 
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4. Modelo de Planeamento e Escalonamento 

O presente capítulo tem como propósito a apresentação do procedimento desenvolvido para o 

planeamento e escalonamento de operações de manutenção, e que servirão de apoio à resolução do 

problema em estudo na presente Dissertação de Mestrado. Deste modo, na secção 4.1 será 

efectuada uma descrição genérica da metodologia, sendo caracterizadas nas secções 4.2 e 4.3 as 

etapas que descrevem a metodologia criada. Por fim, na secção 4.4 serão enumeradas e discutidas 

algumas considerações acerca do presente capítulo. 

4.1. Descrição da metodologia desenvolvida 

De forma a responder às necessidades impostas pelo caso de estudo apresentado, foi desenvolvida 

uma metodologia, cujo objectivo visa a optimização do planeamento e do escalonamento das várias 

tarefas de manutenção do ML, em cada um dos seus Parques Oficinais. Em termos gerais, a 

presente metodologia é composta por duas etapas principais: a primeira etapa, em que partindo do 

universo de composições e tarefas possíveis de serem realizadas, é efectuado um planeamento das 

composições-manutenções que poderão ocorrer (para o PMO definido e horizonte temporal de uma 

semana), segundo critérios de seriação e de ordenação definidos de acordo com os requisitos da 

empresa; e a segunda etapa em que, baseando-se na lista de composições-tarefas candidatas, é 

efectuado o agendamento do maior número possível de combinações, para o mesmo âmbito da 

primeira fase. A fim de facilitar o entendimento é apresentada na Figura 10, uma representação 

esquemática do funcionamento da metodologia desenvolvida, para um Parque Oficinal. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Etapas da Metodologia desenvolvida para o Caso de Estudo. 
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Como é possível verificar, a primeira etapa da metodologia apresentada assemelha-se a um processo 

de planeamento de manutenções em que o objectivo é obter uma lista de combinações composição-

tarefa, ordenada de acordo com a necessidade de realização de manutenção para os vários 

conjuntos (tendo por base uma medida de performance de Manutenção). Este objectivo é alcançado, 

além de ter por base os vários critérios definidos pela empresa para a sua elaboração, com o auxílio 

de duas ferramentas criadas especificamente para o efeito: um conjunto de rotinas criadas na 

linguagem Visual Basic for Applications (que procuram replicar os critérios de escolha definidos pela 

empresa) e um modelo de matemático de optimização (para averiguar e maximizar o número de 

operações do tipo Inspecções à UT que podem ser realizadas, sujeitas a limitações de capacidade). 

De seguida, e tendo por base a lista ordenada de composições-tarefas, é iniciada a segunda fase da 

metodologia, cuja finalidade é agendar o maior número de combinações, no plano de trabalho do 

Parque Oficinal considerado. Porém, a presente lista possui um conjunto de combinações, que a 

serem executadas, iriam superar a capacidade dos vários centros de trabalho. Desta forma, e tendo 

em conta vários factores que podem limitar o agendamento das tarefas, como por exemplo o número 

de recursos humanos disponíveis ou o número de locais para executar as tarefas, é formulado e 

executado um outro modelo matemático de optimização, que procura a atingir o objectivo 

apresentado, de acordo com as várias limitações e regras de negócio. 

A escolha pela criação do procedimento apresentado decorre das conclusões retiradas do capítulo da 

Revisão Bibliográfica, em que não foi possível descortinar um procedimento que pudesse ser 

aplicado, ou directamente a este caso de estudo, ou, se modificado, se adequasse a algumas das 

suas características mais relevantes. A especificidade ao nível da distância percorrida entre 

manutenções, a existência de mais de quarenta tipos de intervenções que podem ser realizados em 

cada composição, ou mesmo o objectivo de realizar o maior número possível de operações durante o 

período de imobilização da UT, são alguns dos aspectos a que a literatura científica não conseguiu 

dar resposta, sendo então necessária a construção de uma metodologia de raiz e plenamente 

moldada ao caso de estudo. 

De referir que a metodologia apresentada neste capítulo, apenas pode ser aplicada a um PMO de 

cada vez que for executada e foi desenvolvida e validada com o apoio de um decisor pertencente ao 

Departamento de Planeamento e Logística da Manutenção (GIMP). Ainda referir que, as ferramentas 

utilizadas no seu desenvolvimento foram o software Microsoft Excel (para a criação e teste de todas 

as rotinas criadas) e a linguagem/compilador GAMS (General Algebraic Modelling System) para o 

desenvolvimento dos vários modelos matemáticos de optimização.  

4.2. Primeira etapa da metodologia 

A primeira etapa da presente metodologia, e tal como referido anteriormente, tem como finalidade 

realizar a inventariação de todas as composições e tarefas de manutenção, que poderão ser 

realizadas, efectuando assim um planeamento das operações que ocorrerão no horizonte temporal 

em análise, e para cada Parque Oficinal. Esta secção será dividida em várias sub-secções, em que 

cada uma se irá centrar num dos passos da metodologia. 
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4.2.1. Definição do universo de composições e tarefas a considerar 

Numa primeira fase, é definido o universo de composições e tarefas de manutenção que poderão ser 

realizadas (composições e tarefas candidatas) e que serão o alvo da análise desta metodologia. A 

definição prévia destes conjuntos é fundamental uma vez que, devido à imobilização forçada de 

algumas composições (que por estarem acidentadas ou avariadas, não é possível a ocorrência de 

outras manutenções em paralelo) ou à impossibilidade de se realizarem determinadas manutenções 

(devido, por exemplo, à inexistência dos materiais que permitiriam a sua ocorrência), poderiam ser 

sugeridos conjuntos composição-manutenção cuja realização seria impossível. 

4.2.2. Contabilização do número de recursos disponíveis e do número de 

“Inspecções à UT” que podem ser realizadas 

Em paralelo com a definição dos anteriores conjuntos, é efectuada uma análise do número de 

recursos humanos que estarão disponíveis, em cada Parque Oficinal, para os vários momentos do 

horizonte temporal de escalonamento de actividades. A contabilização destes recursos permitirá, para 

além da limitação no número de operações a escalonar (na segunda etapa da presente metodologia), 

efectuar uma contabilização do número de Inspecções às UT que poderão ser realizadas no 

horizonte temporal. Para estas operações, como são exemplos a I 50, I 12,5, LP 12,5 e LP 2,5, em 

condições normais a sua realização é obrigatória e o número de operações a efectuar por semana é 

limitado através de contratos, sendo demonstradas as suas restrições na Tabela 11.   

Tabela 11 – Número máximo de intervenções que podem ser alocadas, por semana, em cada PMO  

Manutenção PMO II PMO III 

LP 2,5 36 intervenções 20 intervenções 

I 12,5 até 5 intervenções até 5 intervenções 

LP 12,5 até 5 intervenções (*) ---------- 

I 50 até 4 intervenções ---------- 

(*) apenas ocorre quando a I 50 não for realizada 

Porém, o número de colaboradores disponíveis varia ao longo do ano, sendo justificado por períodos 

de férias, folgas, ou mesmo greves. Deste modo, e de forma a salvaguardar o funcionamento e 

adequabilidade da metodologia durante todo o ano, torna-se necessário desenvolver uma base de 

cálculo do número de intervenções, do tipo Inspecções à UT, que podem ser alocadas perante um 

qualquer cenário de disponibilidade de recursos. Deste modo, foi desenvolvido um modelo 

matemático de optimização, limitado principalmente por este factor, cujo objectivo passa por 

maximizar o número de tarefas obrigatórias que podem ser realizadas ao longo de uma semana. 

O modelo é baseado na nomenclatura que se apresenta de seguida, baseada na metodologia RTN, 

através da definição de índices, conjuntos, parâmetros e variáveis. 

Índices 

   - composições (unidades triplas) 

  - tarefas a executar 
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     - unidades de tempo 

  - modo de utilização de recursos ao longo da execução da tarefa 

Conjuntos 

    {                  }  - conjunto das diferentes composições “fictícias” que serão 

consideradas. É considerado que cada composição é “fictícia”, pois cada uma apenas serve de 

suporte à alocação das tarefas, não existindo relação com a sua classificação no universo de 

carruagens do ML. 

   {              }  - conjunto das tarefas que podem ser realizadas, no horizonte temporal de 

escalonamento. Neste caso, serão consideradas quatro intervenções para alocar no PMO II e duas 

operações no PMO III (de acordo com o estabelecido na Tabela 11) 

   {              } - conjunto dos momentos temporais que formam o período de alocação das 

Inspecções à UT 

   {              } - conjunto das várias combinações de utilização de recursos necessários ao 

longo da execução da tarefa 

       - conjunto formado, para cada tarefa, pelas opções de utilização de recursos que lhe podem ser 

associadas 

           - conjunto de todas as tarefas que têm de ser realizadas em cada composição (é assumido 

que a cada composição apenas poderá ser alocada uma única tarefa) 

             - conjunto dos momentos temporais, aos quais poderá ser associado o início de uma 

determinada tarefa 

Parâmetros 

      - duração máxima da tarefa I 50 

           - número de recursos necessários, no momento   de execução da tarefa  , segundo a opção 

de recursos   

      - número máximo de tarefas  , que podem ser alocadas no PMO II 

      - número máximo de tarefas  , que podem ser alocadas no PMO III 

        – número máximo de composições que podem iniciar a LP 2,5 em simultâneo 

       – número de recursos humanos disponíveis, em cada período de tempo   

        - duração temporal da tarefa  , em função da opção de recursos   utilizada 

         - define, para um determinado momento temporal  , se a tarefa   pode ser iniciada, caso o 

parâmetro assuma o valor de 1 

          - define, para uma composição   , se deve realizar a tarefa  , caso o parâmetro assuma o 

valor de 1. Tendo em consideração os limites estabelecidos para a ocorrência das várias tarefas 

obrigatórias, presentes na Tabela 11, e o facto de as várias composições consideradas nesta 

modelação serem fictícias, é possível obter a Tabela 12 que representa o número de composições a 

considerar, por Parque Oficinal, bem como a tarefa a alocar a cada uma delas. 
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Tabela 12 – Dispersão das várias tarefas a alocar, por composição “fictícia” e Parque Oficinal 

 
Tarefas 

 
UT 

LP 2,5 
 
   

I 12,5 
 
   

LP 12,5 
 
   

I 50  
(parte 1) 

   

I 50  
(parte 2) 

   

I 50  
(parte 3) 

   

PMO II 

    a      1 0 0 0 0 0 

    a      0 1 0 0 0 0 

    a      0 0 1 0 0 0 

    a      0 0 0 1 1 1 

PMO III 
   a      1 0 --- --- --- --- 

    a      0 1 --- --- --- --- 

 

A título de exemplo, é possível afirmar que o grupo de composições compreendidas entre     e     , 

isto é trinta e seis composições fictícias, estão destinadas a realizar a operação  

   (LP 2,5) no PMO II (o que respeita o limite máximo, deste tipo de tarefa, que podem ser alocadas 

neste Parque Oficinal). Deste modo, é possível conhecer o funcionamento do parâmetro          , 

bem como perceber o número de composições definidas para realizar uma determinada tarefa. 

Variáveis 

Variáveis Binárias  

          - variável de alocação, que assume o valor 1 se a tarefa   da composição   , é iniciada 

no momento temporal  , segundo a opção de recursos   

        - variável que assume o valor 1, se a composição    realizar as três partes da 

operação I 50 – apenas aplicável na análise para o PMO II 

Variáveis Inteiras não Negativas  

     - variável que revela o número de recursos em utilização, no momento temporal   

    - variável que contabiliza o número de composições que realizarão, efectivamente, a 

operação I 50 – apenas aplicável na análise para o PMO II 

     - variável que contabiliza o número de composições que realizarão, efectivamente, a 

operação I 12,5 

      - variável que contabiliza o número de composições que realizarão, efectivamente, a 

operação LP 12,5 – apenas aplicável na análise para o PMO II 

     - variável que contabiliza o número de composições que realizarão, efectivamente, a 

operação LP 2,5 

A variável      foi definida e adaptada a partir da formulação apresentada por Pantelides (1994) e por 

Méndez et al. (2006) para a metodologia RTN. 

Formulação Matemática 

Função objectivo  

       ∑  ∑  ∑  ∑          

 

          

 

                

 

              

 

       

 [1] 
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A função objectivo representada tem como propósito orientar o modelo matemático para a 

maximização do número de composições alocadas (e por conseguinte, do número de tarefas 

obrigatórias agendadas) no horizonte temporal de uma semana de trabalho. Uma vez que cada 

composição apenas poderá ter associada uma tarefa, um modo de utilização de recursos e um único 

momento de início, a utilização do somatório das variáveis de alocação é adequada a este caso. 

1) Alocação de operações de manutenção 

∑  ∑           

 

           

 

                 

                         [2] 

∑  ∑           

 

           

 

               
              

                
[3] 

A restrição [2] limita, ao máximo de um momento temporal   e a uma opção de recursos  , a alocação 

de um conjunto composição-tarefa, enquanto que a restrição [3] refere que, no máximo, para cada 

composição    e para cada momento temporal  , apenas poderá ser estipulado o início de uma tarefa 

 , segundo uma opção de recursos  . 

2) Limitação no número de operações de manutenção a alocar – restrições válidas no PMO II 

∑  ∑  ∑  ∑           

 

           

 

                 

 

               

 

       

        [4] 

∑  ∑  ∑  ∑          

 

          

 

                

 

              

 

       

              {  } [5] 

O presente conjunto de restrições permitem limitar o número de tarefas a alocar, de cada um dos 

tipos identificados, e tendo em consideração os limites contratuais apresentados na Tabela 11. 

3) Limitação no número de operações de manutenção a alocar – restrições válidas no PMO III 

∑  ∑  ∑  ∑           

 

           

 

                 

 

               

 

       

        [6] 

∑  ∑  ∑  ∑           

 

           

 

                 

 

               

 

       

        [7] 

Tal como apresentado no anterior conjunto, as restrições [6] e [7] limitam o número de operações que 

podem ser alocadas, mas pelo facto de se estar a considerar o PMO III, é apenas relevante limitar o 

número de LP 2,5 (  ) e I 12,5 (  ) a realizar. 

4) Limitação no número de intervenções a ocorrer em simultâneo  

∑  ∑           

 

           

 

                

                            [8] 

∑  ∑           

 

           

 

                

                      [9] 

∑  ∑           

 

           

 

                

                      [10] 

∑  ∑           

 

           

 

                

                      [11] 
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∑  ∑           

 

           

 

                

  ∑  ∑  ∑              

           

      

 

           

 

                

    

                   

[12] 

∑  ∑           

 

           

 

                

  ∑  ∑           

 

           

 

                

    

                                  

[13] 

O conjunto de restrições apresentado tem como objectivo limitar o número de operações que podem 

ser iniciadas em simultâneo, sendo que a equação [8] restringe o número de intervenções LP 2,5 que 

podem ser iniciadas em paralelo, e as equações [9], [10] e [11] evitam que possam ocorrer mais do 

que uma I 12,5, I 50 (parte 1 e parte 2) ao mesmo tempo (em cada momento estipulado para o seu 

início). A restrição [12] procura garantir que, nos momentos destinados ao início da terceira parte da 

operação I 50, a mesma só será iniciada uma vez para uma mesma composição, por seu turno, a 

restrição [13] restringe a ocorrência da intervenção LP 12,5 que, a ser iniciada, apenas poderá 

ocorrer quando não for iniciada a segunda parte da intervenção I 50 (a existência desta restrição 

surge do facto de ambas as intervenções partilharem os seus momentos de início). No contexto do 

caso de estudo, ao PMO III apenas podem aplicadas as restrições [8] e [9] 

5) Restrições operacionais de sequenciação de operações 

∑           

 

           

 ∑   ∑              

  

     

 

           

  

                                               

[14] 

∑           

 

           

 ∑   ∑              

  

     

 

           

  

                                               

[15] 

∑  ∑           

 

           

 

                 

  ∑  ∑           

 

           

 

                 

 

   ∑  ∑                                                      

 

           

 

                 

  

[16] 

( ∑  ∑           

 

           

 

                 

)  (          ) 

  ( ∑  ∑           

 

           

 

                 

)                                            

[17] 

∑  ∑           

 

           

 

                 

  ∑  ∑           

 

           

 

                 

 

  ∑  ∑           

 

           

 

                 

               

                                             

[18] 

         ∑  ∑           

 

           

 

                 

                     [19] 
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         ∑  ∑           

 

           

 

                 

                   
  [20] 

         ∑  ∑           

 

           

 

                 

                     [21] 

As restrições [14] e [15] definem a sequência que as diferentes componentes da operação I 50 devem 

seguir, garantindo que a segunda parte (    deve suceder à primeira (   , e que a terceira (     deve 

ocorrer após o termino da segunda parte. As restrições [16] e [17] servem de controlo à execução da I 

50, sendo que a primeira restrição apenas permite a alocação da segunda e terceira partes da 

intervenção, após a alocação da primeira fase, e a segunda equação limita o tempo de execução de 

toda a operação a 32 horas. Por fim, as restrições [18], [19], [20] e [21] servem de controlo à 

execução de toda a operação I 50, em que após a alocação de todas as fases da intervenção, a 

variável         assume o valor 1. 

6) Equações de controlo da execução das Inspecções à UT 

     ∑   ∑  ∑           

 

           

 

                 

 

                

  [22] 

      ∑   ∑  ∑           

 

           

 

                 

 

                

  [23] 

     ∑   ∑  ∑           

 

           

 

                 

 

                

  [24] 

    ∑          

 

       

  [25] 

O presente conjunto de equações permite a contabilização dos vários tipos de intervenções que 

podem ser realizados, e assume-se como um importante resultado para a metodologia em estudo. No 

caso do PMO III, mais uma vez, apenas poderão ser aplicados os resultados das equações [22] e 

[24]. 

4.2.3. Levantamento da informação relativa às intervenções 

A terceira etapa deste procedimento contempla a recolha de toda a informação relativa à execução 

das várias manutenções, para cada uma das composições em estudo. Nesta fase, e com o auxílio do 

sistema SAP do Metropolitano de Lisboa, é obtida a informação acerca dos quilómetros ou tempo 

remanescentes até ao fim da validade de cada operação de manutenção ou, nos casos que assim o 

justifiquem, a quilometragem ou tempo decorrido desde o momento “teórico” ideal de realização da 

intervenção. 

Paralelamente com a recolha de todos estes dados, e tendo em consideração o facto de as várias 

intervenções possuírem diferentes tolerâncias e intervalos de validade (tal como visto na secção 

2.4.1), torna-se necessário definir uma métrica que permita contabilizar, de forma uniforme para todas 

as operações, o afastamento entre a quilometragem/tempo remanescente e o momento ideal para a 

sua realização. Desta forma, e conhecendo as tolerâncias existentes para a execução das várias 

operações, foi criado um indicador que afere o afastamento, que a execução da tarefa possui, face ao 
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seu momento ideal de ocorrência, e que pode ser definido como o quociente entre a 

quilometragem/tempo que a manutenção possui e a sua respectiva tolerância. Tomando como 

exemplo a Tabela 13, que se refere à composição M705, é possível vislumbrar que no caso da 

operação IP 50 – BATERIA a quilometragem que a intervenção possui coloca-a acima do valor da 

tolerância, assumindo o indicador um valor superior a um (ou seja, a manutenção ainda possui uma 

margem superior ao valor de uma tolerância “positiva”), porém no caso das operações IP 500 – 

COMP. PNEUMÁTICOS e IP 50 – BATERIA a situação é um pouco diferente. Em ambos os casos, a 

quilometragem que possuem supera o momento ideal para a sua realização, fazendo com que o 

indicador assuma um valor negativo, mas o caso da intervenção IP 250 – BATERIA é mais grave, 

uma vez que já superou a tolerância “negativa” estabelecida para a sua realização (mesmo apesar de 

ter uma menor quantidade de quilómetros “negativos”, quando comparada com a intervenção IP 500 

– COMP. PNEUMÁTICOS). 

Tabela 13 – Quilometragem e indicador de performance para várias tarefas da composição M705 

Manutenção 
Quilometragem 

actual 
Tolerância 

Indicador de 
Performance 

IP 50 – BATERIA 36722 5000 7,3444 

IP 500 – COMP. PNEUMÁTICOS -8648 20000 -0,4324 

IP 250 – BATERIA -7928 5000 -1,5856 

A definição deste indicador de performance é fundamental para os restantes passos da metodologia 

em estudo. 

4.2.4. Ordenação e pré-selecção de composições e tarefas a executar 

A definição do anterior indicador tem um importante papel na ordenação e na definição da lista de 

tarefas cuja realização não é obrigatória pois é, tal como explicado, o principal factor que permite 

aferir a necessidade de uma composição realizar uma determinada intervenção. 

Porém, e recordando o esquema apresentado na Figura 10, existem determinadas intervenções, que 

devido às suas características (como são exemplos as Inspecções à UT) ou pelo facto da sua 

ocorrência estar dependente de outras (como o caso do duo de intervenções IP 250 BATERIA e IP 50 

BATERIA), a sua ordenação é sujeita a um processo prévio de selecção e de seriação. Neste último 

caso, o processo visa definir, para uma dada composição, que intervenção do duo este irá realizar. 

Deste modo, urge referenciar os vários métodos e critérios definidos com o decisor, para a pré-

selecção das várias actividades.  

I 50 

A intervenção I 50, e tal como verificado em capítulo anterior, possui um papel fundamental na gestão 

de todo o processo de planeamento do Metropolitano de Lisboa, uma vez que a definição de todas as 

restantes actividades dependem desta (apesar de ser apenas realizada no PMO II, qualquer 

composição pode ser chamada para a realizar, independentemente da sua localização). 

Paralelamente com este facto, a I 50 é uma das intervenções cuja seriação e ordenação de 

composições (pela sua necessidade de realizarem a manutenção) é das mais complexas. Neste 
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caso, e sabendo que a intervenção possui uma tolerância de 5000 quilómetros para a sua realização, 

todas as composições que tenham um valor de quilómetros “negativos” já tenha excedido 5000, têm 

prioridade na sua realização, sendo ordenadas crescentemente pela sua quilometragem.  

O restante universo de manutenções, e no caso de não existirem composições pré-seleccionadas em 

número suficiente para realizarem manutenção, fica sujeito ao segundo critério de ordenação, que é o 

número de quilómetros remanescentes da intervenção I 12,5, para todas os comboios que possuam 

uma quilometragem, para a I 50, entre os -5000 e os 1500 quilómetros. A escolha deste factor não é 

descabida, pois se uma dada UT possuir a sua intervenção I 50 no intervalo acima descrito e a sua I 

12,5 com quilometragem positiva, apenas à necessidade de realizar a I 50 quando a quilometragem 

da I 12,5 se encontrar no interior da sua tolerância quilométrica. Deste modo são ordenadas, de 

forma crescente segundo a quilometragem da I 12,5, todas as composições que se situem no 

intervalo de quilómetros referido. Por fim, todos os restantes comboios, que não se incluam nos 

parâmetros descritos, são ordenados segundo a quilometragem da intervenção I 50. 

I 12,5 

Para a definição das composições que realizarão esta operação, é necessário ter em conta, como 

parâmetro prévio, a sua localização na rede do Metropolitano de Lisboa uma vez que esta 

intervenção pode ser realizada em qualquer um dos Parques Oficinais. O critério de selecção que é 

aplicável a este caso é a ordenação das composições, de forma crescente, segundo a quilometragem 

que esta intervenção apresenta, porém são excluídas deste universo de composições as vinte 

primeiras que compõem o ranking da I 50.  

A razão para a exclusão destas UT reside no facto de, em condições normais, as vinte primeiras 

composições presentes no ranking da I 50 realizarem essa intervenção no prazo máximo de cinco 

semanas o que, de acordo com o decisor do ML, é um intervalo temporal em que não haveria 

necessidade de realizar a operação I 12,5, inclusive se a mesma apresentasse uma quilometragem 

crítica.   

LP 12,5 

A seriação e ordenação das composições candidatas a realizar esta intervenção é efectuada segundo 

o critério da quilometragem que a mesma possui. Porém, e de forma a se adequar aos critérios 

presentes na secção 2.4.1, esta pré-selecção é limitada às UT cuja quilometragem da I 50 se situa 

entre os 17500 e os 32500 quilómetros. Há semelhança do primeiro caso relatado, apenas são tidas 

em conta as composições que se encontram na área de incidência do PMO II. 

LP 2,5 

Dada a elevada frequência do número de intervenções deste tipo, que são realizadas por semana, a 

seriação e ordenação das composições é apenas baseada no número de quilómetros remanescentes 

da LP 2,5, sendo ordenadas de forma crescente segundo este critério e aplicável às UT que se 

encontrem na área de incidência de cada Parque Oficinal. 
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IP 250 – BATERIA e IP 50 – BATERIA, IP 500 – COMPRESSOR e IP 125 – ÓLEO COMPRESSOR 

Na escolha das composições candidatas a realizar cada uma destas intervenções, deve ser tido em 

conta o facto de uma carruagem não poder ser candidata, simultaneamente, a realizar as duas 

operações citadas dentro da gama bateria ou da gama compressor. Deste modo, em primeiro lugar, é 

avaliada a possibilidade de realização de cada uma das operações e só após este passo, são 

aplicados os critérios correspondentes. 

No caso da operação IP 250 – BATERIA poder ser realizada, todas as composições cuja 

quilometragem da intervenção é inferior a -5000, são priorizadas sendo ordenadas, de forma 

decrescente, segundo a quilometragem que esta operação dispõe. Segundo o mesmo princípio 

utilizado na ordenação da operação I 50 segundo a intervenção I 12,5, neste caso a IP 50 – BATERIA 

assume igualmente um papel preponderante na seriação das composições, sendo o factor de 

ordenação (crescente) primordial para todos os comboios cuja quilometragem da IP 250 – BATERIA 

se situe entre os -5000 e os 1500 quilómetros. Para os restantes casos, até à quilometragem de 

25000 quilómetros, a ordenação das composições é efectuada segundo a quilometragem da 

operação inicial, à semelhança do que sucede com o procedimento da I 50. 

Na contabilização das composições que podem realizar a IP 50 – BATERIA, devem ser tidas em 

consideração duas hipóteses: a possibilidade de a IP 250 – BATERIA poder ocorrer ou a situação 

inversa, justificada pela ausência de algum componente, por exemplo. No caso de a IP 250 – 

BATERIA poder ocorrer, serão excluídas todas as composições candidatas a realizar esta operação 

(ou seja, que cumprem os critérios estabelecidos para a sua pré-selecção – quilometragem inferior a 

25000 quilómetros nesta operação) e a seriação das carruagens candidatas é obtida através da 

ordenação, crescente, do número de quilómetros remanescentes para a ocorrência da IP 50 – 

BATERIA. Se, porventura não estiver prevista a realização da IP 250 – BATERIA, todas as 

composições, na área de incidência de cada Parque Oficinal, serão candidatas a realizar esta 

operação, sendo prioritizadas de acordo com o número de quilómetros remanescentes desta 

operação. Na possibilidade de, numa das primeiras posições, surgir uma composição que, em 

condições normais, iria realizar a intervenção IP 250 – BATERIA, não existe qualquer tipo de conflito 

ou problema, uma vez que a realização desta operação será entendida como uma forma de 

precaução e um modo de garantir o funcionamento, em segurança, da UT. 

Considerando agora a interacção entre as operações IP 500 – COMPRESSOR e IP 125 – ÓLEO 

COMPRESSOR, é possível estabelecer um paralelo com a situação descrita acima. Toda a dinâmica 

de seriação e pré-escolha de composições para realizar esta operação é semelhante ao descrito 

anteriormente, sendo modificados os limites de quilómetros definidos para a seriação das 

composições. No caso da operação IP 500 – COMPRESSOR, os limites estabelecidos para a 

seriação são os seguintes: até aos -20000 quilómetros, a ordenação e efectuada segundo a IP 500 – 

COMPRESSOR; entre os -20000 e os 1500 quilómetros a ordenação é baseada na operação IP 125 

– ÓLEO COMPRESSOR; e, por fim, para lá dos 1500 quilómetros o critério de ordenação é 

novamente a operação em análise. 
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No que concerne à operação IP 125 – ÓLEO COMPRESSOR, o procedimento definido, em conjunto 

com o decisor, é em tudo semelhante ao explicitado para o caso da IP 50 – BATERIA. No caso de a 

operação IP 500 – COMPRESSOR se realizar, apenas serão tidas em conta as composições cuja 

quilometragem nesta operação é superior 125000 quilómetros, caso contrário serão todas 

contabilizadas, sendo em qualquer um dos casos ordenadas, crescentemente, pelo número de 

quilómetros que a operação em análise possui. 

IP 750 – UNIDADE DE FREIO B7 e IP 375 – UNIDADE DE FREIO B7, IP 750 – UNIDADE DE 

FREIO B8 e IP 375 – UNIDADE DE FREIO B8 

As presentes combinações de intervenções têm em comum o facto de, em condições normais, a 

operação com menor amplitude quilométrica ocorrer, quando o seu par percorrer metade da sua 

distância de utilização. Deste modo é possível definir, de forma facilitada, quais as composições 

candidatas a realizar cada intervenção. 

No caso das intervenções IP 750 – UNIDADE DE FREIO B7 e B8, as composições candidatas são 

seriadas, de forma crescente, de acordo com o número de quilómetros remanescentes para a sua 

realização. Porém, neste caso só serão consideradas as carruagens cuja diferença quilométrica entre 

IP 750 – UNIDADE DE FREIO B7 e IP 375 – UNIDADE DE FREIO B7 (ou, em ambos os casos, B8) 

seja, ou igual a zero, ou inferior de 375000 quilómetros. A justificação para esta situação parte do 

facto que, para que esta operação ocorra, é necessário que a IP 375 – UNIDADE DE FREIO B7 ou 

B8 tenha sido realizada previamente, o que faz com que, quando contabilizada a diferença entre os 

quilómetros de ambas as operações, se verifique que o resultado possa oscilar entre zero (ou seja, a 

IP 375 – UNIDADE DE FREIO B7/B8 foi realizada no seu momento exacto – quilómetro zero) ou um 

valor inferior e diferente a 375 000 quilómetros (podendo ser negativo), representando momentos em 

que a ocorrência das duas operações não foi sincronizada. 

Por seu turno, no caso da operação da IP 375 – UNIDADE DE FREIO B7 ou B8, a pré-escolha das 

carruagens candidatas à sua realização é sujeita, de modo semelhante, ao critério do número de 

quilómetros da própria intervenção, porém apenas serão tidas em conta, as composições que 

apresentarem um diferencial de quilómetros, entre a IP 750 – UNIDADE DE FREIO B7 e a IP 375 – 

UNIDADE DE FREIO B7 (ou B8) igual a 375 000. A simplicidade do critério apresentado está 

relacionada com o facto de, no momento de realização da IP 750 – UNIDADE DE FREIO B7/B8, a 

quilometragem do par de intervenções é reiniciada e ficando igual a 375 000 quilómetros, valor que 

se manterá até ao momento em que ocorrer a operação em análise (o que determinará um diferencial 

com um valor distinto do apresentado). 

4.2.5. Elaboração da lista final de composições e tarefas candidatas a execução 

Tendo por base o universo de composições e tarefas que podem ser realizadas, obtido na secção 

4.2.1, o número de Inspecções à UT que podem ser realizadas, determinado no ponto 4.2.2, o 

levantamento da quilometragem dos vários conjuntos composição-manutenção e a seriação e pré-

escolha de composições para algumas das actividades, tal como verificado nas secções 4.2.3 e 4.2.4, 

resta apenas elaborar a lista final de composições e tarefas candidatas a serem realizadas. 



 

47 
 

Em primeiro lugar, e tendo em consideração o número máximo de Intervenções à UT que podem ser 

realizadas, são escolhidas as combinações Unidade Tripla-Tarefa cuja realização é mais prioritária, 

ou seja que se encontram no topo dos rankings elaborados para as operações I 50, I 12,5, LP 12,5 e 

LP 2,5. 

No caso das restantes tarefas de manutenção, a escolha e seriação do universo de combinações 

possíveis de comboios e intervenções é dividido em dois grupos:  

- Grupo de tarefas para composições, cuja presença no Parque Oficinal está já assegurada (por 

via da realização de Inspecções à UT); 

- Grupo de tarefas para composições, cuja presença no Parque Oficinal ainda não está 

assegurada. 

No que concerne ao primeiro grupo, e tendo por base a quilometragem de todas as intervenções (que 

não Inspecções à UT) e a pré-selecção e ordenação de composições para algumas das actividades 

(secção 4.2.4), são reunidas todas as combinações possíveis de comboios e tarefas, cuja 

quilometragem da intervenção é menor que 2500 quilómetros (valor estabelecido, em conjunto com o 

decisor). Uma vez que, e tal como referido anteriormente, as várias tarefas de manutenção possuem 

diferentes valores de tolerância quilométrica, o critério de ordenação utilizado para seriar as várias 

combinações é o valor do indicador de performance, definido na secção 4.2.3. Deste modo, e 

ordenando as actividades por ordem crescente do valor deste indicador, é criada uma listagem de 

composições e tarefas, cuja necessidade de manutenção se aproxima dos critérios utilizados pelo 

decisor, para a chamada de composições ao parque oficinal. 

Para a seriação de actividades, no segundo grupo descrito, o procedimento é semelhante. O limite de 

quilometragem é na mesma 2500 quilómetros e a ordenação das actividades estabelece-se por via 

do indicador de performance descrito porém, neste segundo grupo de tarefas, apenas são incluídas 

as composições que estão na área de incidência de cada parque oficinal e que ainda não tenham 

sido escolhidas para nenhum dos grupos anteriormente descritos. A razão pela qual se estabelece 

uma diferenciação entre composições com presença já assegurada (primeiro grupo) e o oposto 

(segundo grupo), reside no facto de se uma composição estiver já planeada para visitar um Parque 

Oficinal, ser aproveitada essa oportunidade para realizar o maior número possível de tarefas de 

manutenção o que, de acordo com o decisor, é uma situação mais prioritária do que chamar uma 

composição que ainda não tem garantida a sua presença no PMO. 

4.3. Segunda etapa da metodologia 

4.3.1. Descrição do modelo matemático 

Após a elaboração de uma lista de intervenções, que poderão ser realizadas no horizonte temporal 

definido, o modelo matemático desenvolvido da segunda etapa da presente metodologia, tem como 

finalidade a alocação do maior número possível de composições e tarefas a cada parque oficinal, 

garantindo uma correcta utilização dos recursos disponíveis. Partindo da representação do horizonte 

temporal de marcação de actividades, sete dias, o modelo alcança o seu objectivo através da 
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definição, para cada período do dia, se uma determinada UT, ou carruagem, inicia uma operação de 

manutenção numa dada linha oficinal. 

Porém, e de forma a representar a realidade, torna-se necessário contabilizar as várias regras que 

regem este procedimento no Metropolitano de Lisboa, sendo o objectivo da modelação condicionado 

por vários tipos de factores. Apesar de em parte terem sido apresentados no ponto 2.4, é possível 

afirmar que o modelo matemático é influenciado pelas características de cada tarefa, pela existência 

de recursos oficinais e pelas características de utilização de cada parque oficinal, sendo todos estes 

factores apresentados de seguida. 

Cada uma das intervenções pode ser caracterizada através quatro factores: a sua duração, número 

de recursos humanos necessários para a sua execução, das linhas oficinais onde pode ocorrer e, se 

especificado, dos momentos temporais em que esta pode ser iniciada (tal como se exemplifica na 

Tabela 8). Importa referir que a duração de cada tarefa pode ser variável, dependendo esta do 

número de recursos humanos que forem alocados em cada da sua momento de execução, conforme 

se apresenta no exemplo da Tabela 14, para a intervenção I 12,5. Como é possível verificar, a cada 

modo de utilização de recursos humanos apresentado (opção de recursos), existe uma duração de 

tarefa e um número de recursos humanos utilizados, em cada momento temporal, específicos. 

Tabela 14 – Número de recursos necessários para execução da tarefa I 12,5 , para cada momento da sua 
execução 

Opção de 
Recursos 

Duração
da tarefa 

(h) 

Número de recursos humanos necessários, em cada hora 
de execução da tarefa 

1.ª hora 2.ª hora 3.ª hora 4.ª hora 5.ª hora 6.ª hora 7.ª hora 

   7 2 2 2 2 2 2 1 

   5 3 3 3 3 1   

   4 4 4 4 1    

Em termos de recursos oficinais, a gestão da ocupação dos recursos humanos e das linhas oficinais 

assumem um papel preponderante no sucesso e na aplicabilidade do modelo matemático. Torna-se 

necessário verificar se existem os recursos humanos necessários em cada momento de realização da 

tarefa, e que não são requeridos mais recursos humanos dos que aqueles que se encontram 

disponíveis, e também se existe uma linha oficinal disponível e habilitada para a sua realização, 

durante o seu tempo de realização. 

Paralelamente, e tendo como referência o parque oficinal e as suas características de funcionamento, 

é necessário garantir alguns aspectos, tais como, em cada linha de manutenção não pode ocorrer 

sobreposição de intervenções (quer pertençam à mesma composição, quer pertençam a UT 

distintas), ou cada composição deve ocupar o número mínimo de linhas oficinais necessárias para a 

execução dos trabalhos a ela alocados. Devido a questões operacionais e de gestão de espaços, 

respeitando as orientações do ML, torna-se igualmente necessário acautelar que: a partir do 

momento em que uma composição é alocada a uma linha oficinal, a mesma só a abandona quando 

todas tarefas que aí possam ser realizadas forem concluídas, cada tarefa (à excepção da intervenção 

I 50) deve ser terminada até ao fim do dia em que a mesma foi iniciada, deve ser respeitado o 
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número máximo de imobilizações diárias de composições e, no caso da intervenção I 50, não devem 

ocorrer, se estiverem programadas, outros tipos de manutenções entre as várias partes da tarefa. 

De forma a conjugar todos estes requisitos, e tendo por base a Revisão da Literatura efectuada no 

capítulo anterior, a modelação matemática realizada foi baseada na metodologia RTN, em que a 

possibilidade de se gerir a utilização e libertação de recursos, ao longo da execução da tarefa, e a 

sua simples formulação (tal como Pantelides (1994) referiu) são aspectos que justificam a sua 

escolha. Tal como evidenciado em ponto anterior, o facto de este tipo de problema apresentar uma 

natureza combinatória e de necessitar de elevados recursos computacionais para a sua resolução, 

fundamentam igualmente a escolha desta via de modelação matemática mais genérica. 

Méndez et al. (2006), tal como referido anteriormente, destacou alguns parâmetros, como por 

exemplo a representação do horizonte temporal, a representação das tarefas no mesmo horizonte, a 

função objectivo e o tipo de metodologia processual a utilizar como parâmetros-chave para a 

construção de modelos matemáticos de escalonamento de curto-prazo. Sendo a metodologia RTN a 

base da modelação e o objectivo do modelo a maximização do número de operações alocadas, e 

tendo em consideração a descrição dos objectivos, características e limitações do presente problema, 

é possível classificar a representação do tempo como sendo discreta e a representação das tarefas 

do tipo “Intervalos de tempo globais” (devido à necessidade de enumerar cada momento de execução 

das operações de manutenção, e de forma a gerir a ocupação de linhas e recursos humanos nos 

vários períodos de tempo). 

Tendo em consideração esta forma de formulação e a particularidade na gestão de alguns dos 

intervenientes, é possível identificar, através das características enunciadas acima, que a utilização e 

libertação de recursos próprias desta metodologia incidirão sobre a gestão do número de tarefas em 

execução (em cada linha oficinal) e no número de recursos humanos em utilização para cada 

momento temporal, assumindo-se como os principais factores condicionantes da alocação de 

actividades. 

Assim sendo, e com base na anterior descrição, o presente modelo permitirá uma maximização do 

número de intervenções alocadas, através da determinação dos momentos ideais de início das 

actividades que permitem, quer a utilização de recursos necessários ao longo do seu tempo de 

execução, bem como a garantia da continuidade da tarefa, sem interrupções. O mesmo poderá ser 

resumido da seguinte forma: 

Dados que estão na base do modelo: 

 - Horizonte temporal para alocação das tarefas; 

- Conjunto de composições e tarefas de manutenção, que poderão acontecer no horizonte 

temporal definido, e respectivas relações de sequencialidade para cada parque oficinal; 

- Características de execução das várias tarefas, tais como a duração da sua execução, 

número de recursos a utilizar em cada momento, as linhas oficinais em que estas poderão ocorrer, ou 

mesmo o momento temporal para o seu início; 
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- Para cada composição, o número máximo de linhas oficinais que poderão ser utilizadas para 

a execução das várias intervenções; 

- Número de linhas disponíveis no parque oficinal; 

- Número de recursos humanos disponíveis em cada momento temporal. 

Pretendendo-se determinar: 

- O número máximo de operações que podem ser agendadas no horizonte temporal; 

- A planificação das actividades para cada dia de trabalho. 

4.3.2. Pressupostos assumidos na formulação do modelo matemático 

Apesar de se procurar representar o mais possível a realidade apresentada no Caso de Estudo, 

torna-se necessário definir um conjunto de pressupostos a fim de agilizar e simplificar a 

representação do sistema real obtida através do modelo matemático desenvolvido, sob pena de se 

comprometer a obtenção de resultados em tempo útil, bem como de exceder a capacidade 

computacional do suporte utilizado para a sua resolução. 

Desta forma, foram definidos os seguintes pressupostos e simplificações: 

 - É efectuada uma divisão entre operações de manutenção de ocorrência obrigatória (como 

são os casos das tarefas incluídas no grupo Inspecções à UT) e operações de manutenção cuja 

ocorrência é opcional (todas as restantes tarefas), que neste caso vão sendo alocadas à medida que 

são identificados momentos propícios ao seu início; 

 - A fim de não comprometer a performance computacional do modelo criado, o menor 

intervalo de tempo que deve ser definido tem a duração de uma hora; 

 - Não é admitido, para cada UT, que ocorram duas ou mais tarefas em simultâneo; 

 - Para cada operação, que seja iniciada num determinado dia, a mesma deverá ser terminada 

até ao fim do mesmo dia; 

 - Cada composição deverá ocupar o menor número de linhas oficinais possível, satisfazendo 

sempre os requisitos das operações a ela alocadas; 

 - A partir do momento em que uma composição é alocada a uma linha oficinal, a mesma só a 

abandonará quando todas as operações que puderem ai ser executadas forem terminadas 

(exceptuando apenas o caso da operação I 50, em que a segunda parte da operação terá de ocorrer 

obrigatoriamente numa linha distinta); 

 - No caso de a uma UT estiver alocada a ocorrência da operação I 50, entre a primeira e 

segunda partes e entre a segunda e terceira partes, não poderá ser alocada qualquer outra 

manutenção à mesma composição; 

 - Na possibilidade de ocorrência da operação I 50, a mesma tem um tempo máximo definido 

para a sua duração.  
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4.3.3. Formulação do modelo matemático 

De forma a procurar resolver o problema em estudo, e tendo em consideração todos os aspectos 

necessários para a sua representação, encontram-se representados de seguida os vários elementos 

e sua nomenclatura utilizados na formulação do modelo de optimização. 

Índices 

       - composições (unidades triplas) 

     - tarefas a executar 

     - locais para a execução das tarefas (linhas oficinais) 

     - unidades de tempo 

     - modo de utilização de recursos ao longo da execução da tarefa 

  – dias do horizonte temporal de alocação de actividades 

Conjuntos 

    {                  } - conjunto das diferentes composições, às quais serão alocadas tarefas 

   {              }  - conjunto das tarefas que podem ser realizadas, no horizonte temporal de 

escalonamento 

   {              } - conjunto de locais onde poderão ser executadas as várias tarefas 

   {              } - conjunto dos momentos temporais que formam o período de alocação de 

tarefas 

   {              }  - conjunto dos vários modos de dispersão de recursos, que podem ser 

utilizados ao longo da tarefa 

   {              } - conjunto dos vários dias do horizonte temporal de alocação 

       - conjunto formado, para cada tarefa, pelas opções de utilização de recursos que lhe podem ser 

associadas 

           - conjunto de todas as tarefas que têm de ser realizadas, obrigatoriamente, em cada 

composição 

           - conjunto das tarefas que poderão, opcionalmente, ser realizadas em cada composição 

             - conjunto dos locais possíveis para a realização de uma determinada tarefa 

             - conjunto dos momentos temporais, aos quais poderá ser associado o início de uma 

determinada tarefa 

          - conjunto dos momentos temporais, que retratam o fim de um determinado dia do horizonte 

temporal  

Parâmetros 

       – duração, em horas, de um dia de trabalho 

       – duração máxima da operação I 50 

           - número de recursos necessários, no momento   de execução da tarefa  , segundo a opção 

de recursos   

     - fim do horizonte temporal para o escalonamento das tarefas 
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         – define se o local  , pode ser utilizado para a realização da tarefa  , caso o parâmetro 

assuma o valor de 1 

            - determina, para uma dada composição    e tarefa  , se há a necessidade de ocupar um 

ou mais novos locais de manutenção, tendo em conta as características das tarefas alocadas, 

previamente, à mesma composição. 

     – número de composições que podem iniciar a tarefa   em simultâneo 

       – número de recursos disponíveis em cada período de tempo   

        - duração temporal da tarefa  , em função da opção de recursos   utilizada 

         - define, para um determinado momento temporal  , se a tarefa   pode ser iniciada, caso o 

parâmetro assuma o valor de 1 

               – define se o escalonamento da tarefa   da composição    se encontra dependente da 

alocação da tarefa    da composição    , caso o parâmetro assuma o valor de 1 

         – número máximo de UTs que podem ser imobilizadas em cada dia 

          - define, para uma composição   , se a tarefa   deve ser realizada obrigatoriamente, caso o 

parâmetro assuma o valor de 1 

            – define, para uma composição   , se a tarefa   pode ou não ser realizada opcionalmente, 

caso o parâmetro assuma o valor de 1 

            – constante de valor muito elevado (a utilizar em restrição do tipo Big-M) 

Variáveis 

A fim de se poder definir o modelo matemático, torna-se necessário definir vários tipos de variáveis: 

Variáveis Binárias  

            - variável de alocação, que assume o valor 1 se a tarefa   da composição   , é 

iniciada no local   e no momento temporal  , segundo a opção de recursos  , ou 0 caso 

contrário 

        - variável que assume o valor 1, se a composição    ocupa ou já ocupou o local   até 

ao momento temporal  , ou 0 caso contrário 

           - variável que assume o valor 1, se a composição    ocupa o local de execução de 

tarefas  , ou 0 caso contrário 

Variáveis Inteiras não Negativas  

       - variável que revela o número de tarefas em execução, num determinado local   e no 

intervalo temporal   

     - variável que revela o número de recursos em utilização, no intervalo temporal   

      - variáveis de controlo que determina se, a composição   , realizou tarefas num 

determinado dia   do período de escalonamento 

As variáveis        e      apresentadas acima foram definidas a partir da formulação apresentada por 

Pantelides (1994) e por Méndez et al. (2006) para a metodologia RTN. Apesar do âmbito da sua 

aplicação ser distinto do originalmente definido pelos autores, a forma de gestão dos recursos 

envolvidos no problema em estudo é mais facilitada se utilizada esta hipótese de formulação. 
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Formulação Matemática 

Função objectivo  

       ∑  ∑  ∑  ∑  ∑            

 

          

 

                

 

                

 

              

 

       

 [26] 

A função objectivo apresentada procura maximizar o número de intervenções a alocar no período 

temporal definido, através da soma das variáveis binárias de alocação. Neste caso, apenas é 

considerado o conjunto das operações opcionais (          ), pois as obrigatórias (          ) têm já a 

sua ocorrência garantida neste planeamento de curto prazo. 

1) Alocação de operações de manutenção 
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[32] 

As restrições deste grupo, “Alocação de operações de manutenção”, constituem as bases de 

funcionamento deste e de qualquer modelo de escalonamento de actividades. A equação [27] visa 

garantir a alocação do início de todas as actividades obrigatórias, em qualquer linha habilitada para a 

sua realização, momento temporal e opção de utilização de recursos a ela aplicáveis, podendo 

apenas existir uma correspondência unívoca entre a tarefa e os factores apontados. Por seu turno, a 

restrição [28] encontra-se voltada para a alocação das tarefas opcionais que, neste caso, poderão ou 

não acontecer no período de alocação. Através da consideração das possibilidades de locais, 



 

54 
 

momentos temporais e modos de recursos possíveis, a restrição transmite que, no limite, poderá ser 

definido a cada conjunto composição-tarefa uma única combinação dos anteriores factores, porém 

esse facto não é assegurado à partida. A restrição [29] assegura que em cada linha e momento 

temporal, poderá ser ou não iniciada, no máximo, uma tarefa de manutenção de uma dada 

composição. A restrição [30] visa garantir que a cada composição, em cada momento temporal, 

poderá ser associado apenas um dos seguintes estados: início de uma operação, continuação da 

execução de uma tarefa, ou nenhum deles. Encerrando este grupo de restrições, a restrição [31] 

assegura que a execução de qualquer tarefa que seja alocada no horizonte temporal não ultrapassa o 

final do mesmo. Por fim a restrição [32] garante que o ranking de operações opcionais gerado na 

primeira etapa da metodologia é respeitado. Neste contexto, para que a ocorrência de uma 

determinada combinação composição-tarefa seja ou não garantida, a execução da combinação 

composição-tarefa que lhe precede no ranking é avaliada, e só em caso de realização desta poder-

se-á avaliar a disponibilidade temporal para alocar a primeira. 

2) Restrições para contabilização e gestão dos recursos humanos em utilização e do número 

de tarefas em execução 
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O presente grupo de restrições são as principais evidências da utilização da metodologia RTN, na 

presente modelação. Tal como afirmado anteriormente, a metodologia incide sobre gestão da 

libertação e utilização de recursos para a realização das várias tarefas, e é possível reconhecer a sua 

função a partir das equações [33] e [35]. A restrição [33] contabiliza, para cada momento temporal, o 

número de recursos que se encontram em utilização nas várias intervenções em execução. Para este 

cálculo, é tomada em consideração a dispersão no número de recursos utilizados em algumas das 
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tarefas, o que justifica a utilização do parâmetro            conjugado com a variável binária           . É 

de salientar que a presente restrição se encontra dividida em dois termos, de forma a contabilizar os 

recursos em utilização nas tarefas que se iniciam no momento   considerado, bem como nas tarefas 

que se já se iniciaram e que ainda se encontram em execução. A equação [35] assenta no mesmo 

princípio de contabilização, mas neste caso incide sobre a gestão das tarefas em execução em cada 

local oficinal. Ainda relacionado com os dois anteriores factores, as restrições [34] e [36] definem os 

limites à sua utilização, sendo o número de recursos em utilização limitado pelo número de recursos 

disponíveis,       , e o número de tarefas menor ou igual a 1. 

3) Restrições auxiliares para verificação da ocupação de linhas oficinais 
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O presente conjunto de restrições permite o cálculo duas grandezas relacionadas com a ocupação 

das linhas oficinais,            e        , através do método Big-M. A utilização deste método é 

justificado pelo facto de se pretender definir variáveis binárias que reflitam a ocorrência de um 

conjunto de factores, que podem não apresentar uma natureza binária (por exemplo, o somatório de 

número de tarefas que uma composição realiza numa dada linha). Assim sendo os conjuntos de 

equações [37,38] e [39,40] representam o mecanismo, baseado no método descrito permitindo, no 

primeiro conjunto, a determinação da variável            que revela se a composição    ocupa a linha 

 , e no segundo conjunto a determinação da variável         que representa, até ao momento  , se a 

composição    ocupa/ocupou a linha  .  

4) Restrições auxiliares para averiguação da presença de composições, em cada dia do 

período de alocação 
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[41] 
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[42] 

  

Continuando com a utilização do método Big-M, o presente conjunto de restrições permite avaliar, 

para cada dia  , do período de alocação de actividades, se uma determinada composição esteve 

presente no parque oficinal a realizar operações de manutenção. O duo de equações [41,42] permite 

a definição das variáveis       que retrata o aspecto referido anteriormente, através da contabilização 

do número de variáveis de alocação activas (           ), em cada um dos períodos mencionados e 

para cada uma das composições. 

5) Restrições operacionais válidas para os PMO II e PMO III 
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∑  ∑  ∑  ∑  ∑            
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[47] 

∑      

 

       

                  
[48] 

  

O presente conjunto de restrições reflecte a operação específica do ML, tendo sido definidas 

conjuntamente com o decisor do Metropolitano de Lisboa. A restrição [43] tem como principal 

objectivo limitar o número de linhas oficinais que são utilizadas por cada composição ao seu valor 

mínimo. Como a presente modelação assenta na dicotomia entre intervenções obrigatórias e 

intervenções opcionais, à medida que novas operações vão sendo alocadas, respeitando sempre o 

ranking definido para estas e em caso de necessidade, o número mínimo de linhas a utilizar vai 

sendo actualizado, justificando a utilização do parâmetro             conjugado com a variável de 

alocação            . 

A restrição [44] tem como propósito garantir que, a partir do momento em que uma composição 

ocupa uma linha oficinal, esta só a libertará quando todas as operações a ela alocadas, e que aí 

possam ser efectuadas, forem realizadas. Esta equação evita que os intervalos entre a execução de 

operações, realizadas num mesmo local e de uma mesma UT, sejam preenchidos com a marcação 

de actividades de outras composições, evitando desta forma entradas e saídas desnecessárias da 

mesma para locais de espera. De referir que a formulação desta limitação é baseada no método Big-

M e é conseguida através da contabilização do diferencial entre o número de operações, de uma 

mesma composição, alocadas na linha e o número de operações realizadas, pela mesma, até ao 

momento  . Neste caso, a ocorrência de manutenções de outras composições, é apenas possível 

antes da composição em estudo entrar na linha, ou após a execução de todas as tarefas da mesma, 

que possam aí ser realizadas. A utilização da variável        , em conjugação com o Big-M, permite a 

ocorrência da situação atrás descrita. 

As restrições [45] e [46] limitam o número de inícios simultâneos da intervenção LP 2,5 (  ) e I 12,5 

(  ), ao valor do parâmetro     ,para cada uma delas definido. A consideração por estas duas tarefas, 

neste momento, prende-se com o facto de estas serem as duas únicas intervenções comuns aos dois 

Parques Oficinais. 

As restrições [47] asseguram que nenhuma operação de manutenção se inicia num determinado dia 

  e terminando apenas no dia seguinte, sendo para efeito necessário garantir que o diferencial entre 

o número de operações que se iniciam e que terminam, num dado dia  , é menor ou igual a zero. 

Por fim, as equações [48] definem que, em cada dia do horizonte de marcação de actividades de 

manutenção,      , são no máximo imobilizadas o valor do parâmetro         . É possível contabilizar 
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o número de composições imobilizadas através do somatório das variáveis        activas, para cada 

um dos dias em análise. 

6) Restrições operacionais válidas apenas o PMO II, definidas pelo ML 
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[54] 

A restrição [49] garante que o início da segunda parte da intervenção I 50 (   ) se encontra 

dependente do momento de início da primeira parte da mesma intervenção (  ), devendo    anteceder 

a realização de   . A restrição [50] estabelece que, entre o início da primeira parte e o fim a terceira 

parte da operação I 50, o tempo decorrido não deve ser superior ao valor do parâmetro       . A 

presente limitação foi desenvolvida para assegurar que, as três partes que compõem a I 50, ocorrem 

com o menor número de intervalos de tempo livres entre elas. 
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A restrição [51] restringe a ocorrência da operação LP 12,5, cuja realização se encontra dependente 

do início da segunda parte da intervenção I 50. Tal como visto anteriormente, ambas as manutenções 

partilham os momentos de início, mas a I 50, no caso de ser realizada, possui prioridade de 

execução. Por seu turno, a restrição [52] limita, ao valor do parâmetro     , o início das várias fases 

que compõem a intervenção I 50, ou seja as tarefas   ,   ,   . 

Por fim, as restrições [53] e [54] evitam a execução de tarefas, para uma determinada UT, entre as 

várias partes da operação I 50, algo que não é possível por questões operacionais. Mais 

concretamente, no caso da equação [53], a mesma evita que seja iniciada uma outra operação, que 

não a I 50, entre a primeira parte (  ) e a segunda (  ) da intervenção referida, sempre analisando o 

momento temporal em que estas ocorrem e a UT em avaliação. Por outro lado, a equação [54] evita o 

mesmo tipo de situação, só que entre as segunda e terceira partes (  ) da I 50. 

4.4. Conclusões acerca do Modelo de Planeamento e Escalonamento 

O capítulo apresentado teve como principal objectivo expor a metodologia criada para o problema em 

estudo, na presente Dissertação de Mestrado. Tal como evidenciado no capítulo dedicado à Revisão 

Bibliográfica, o desenvolvimento da solução apresentada exigiria a criação de uma metodologia de 

raiz e perfeitamente adequada ao Caso de Estudo. 

Assim sendo, a metodologia criada para o caso do Metropolitano de Lisboa apresenta dois passos 

fundamentais: numa primeira fase é desenvolvida uma rotina de planeamento, em que as várias 

combinações de composição-tarefa são explicitadas, sendo de seguida definidas as melhores 

combinações candidatas a serem realizadas; num segundo momento, e após conhecer a informação 

da fase anterior, foi desenvolvido um modelo matemático de optimização, cujo objectivo é apresentar 

o escalonamento, para uma semana de trabalho e para cada Parque Oficinal do ML, do maior 

número possível de tarefas e composições. 

A primeira fase da metodologia apresentada procura replicar os procedimentos utilizados pelo decisor 

do ML, principalmente ao nível dos critérios que definem a execução de uma determinada tarefa, e 

que foram apresentados no subcapítulo 2.4.1. Por outro lado, no caso da segunda etapa do 

procedimento, o modelo de optimização matemática desenvolvido, baseia-se na metodologia RTN 

desenvolvida por Pantelides (1994) e Méndez et al. (2006), apresentada na secção 3.4.3 e explicitada 

no presente capítulo, através da descrição dos vários aspectos que definem este modelo. 
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5. Resolução do Caso de Estudo 

No presente capítulo, a metodologia desenvolvida no anterior capítulo será aplicada ao caso de 

estudo apresentado pelo Metropolitano de Lisboa, utilizando um conjunto de dados reais para o seu 

teste e validação. Porém, antes de se proceder à sua utilização, e apesar da elevada quantidade de 

informação apresentada ao longo da Dissertação poder ser aplicada directamente à metodologia, 

existem certos parâmetros cuja obtenção e determinação, necessita de ser explicada e exemplificada. 

Deste modo, o capítulo iniciar-se-á, na secção 5.1, com uma descrição da base de dados utilizada 

para a execução e teste da metodologia, bem como algumas considerações acerca da sua utilização, 

No tópico 5.2, e uma vez que existem alguns parâmetros que necessitam de ser determinados 

previamente para serem utilizados no teste da metodologia, serão apresentadas algumas rotinas 

desenvolvidas para a sua obtenção. Na secção 5.3 será iniciada a resolução do caso de estudo para 

um caso real, bem como para um conjunto de cenários relevantes para a actividade do Metropolitano 

de Lisboa. De modo a complementar os resultados obtidos, ainda nesta secção serão efectuadas 

análises de sensibilidade a alguns parâmetros do cenário base, bem como analisada a performance 

computacional da metodologia. Por fim, na secção 5.4, serão retiradas algumas conclusões acerca do 

funcionamento e aplicabilidade do procedimento apresentado. 

5.1. Base de dados utilizada 

A fim de testar a metodologia desenvolvida e apresentada no anterior capítulo, torna-se necessário 

definir um conjunto de dados, que permita replicar, o processo de planeamento e escalonamento de 

actividades realizado pelo Metropolitano de Lisboa. Deste modo, e a fim de tornar o funcionamento da 

metodologia o mais real possível, foram utilizados um conjunto de dados relativos às várias temáticas 

incluídas neste processo, como por exemplo quilometragens das várias composições e tarefas, 

número de colaboradores disponíveis, entre outras grandezas. 

Os dados referidos foram obtidos no dia 5 de Setembro de 2014, e pressupõe-se a sua utilização 

para o planeamento e escalonamento de actividades na semana de 8 a 14 de Setembro de 2014, em 

cada um dos parques oficinais. Deste modo, foram obtidos os seguintes conjuntos de dados: 

 - Quilometragem de todas as composições e tarefas a elas aplicáveis; 

 - Número de recursos humanos disponíveis, para os vários momentos temporais do horizonte 

definido, em cada Parque Oficinal; 

 - Lista de composições não disponíveis para manutenção e conjunto de tarefas que não 

podem ser executadas. 

Se no caso da quilometragem das composições e tarefas, a sua aplicação é directa e não necessita 

de nenhuma justificação para a sua utilização, nos restantes casos a situação inverte-se. No caso do 

número de colaboradores disponíveis, torna-se necessário referir que os níveis de capacidade 

apresentados nesta semana específica, encontram-se abaixo dos valores típicos utilizados pelo ML. 

A semana em questão, corresponde a um período de tempo em que parte dos colaboradores se 
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encontra de férias, tornando o cenário base de análise, um pouco mais restrito do que o desejado. De 

referir que os principais motivos para que os níveis de mão-de-obra disponível, se encontrem abaixo 

dos valores padrão, podem ser justificados por períodos de férias, folgas ou mesmo greve dos 

colaboradores. 

No que concerne às composições e tarefas cuja realização não será possível, é possível especificar 

as razões pela sua não consideração. Tal como referido na secção 2.4.2, um dos principais motivos 

que podem limitar a ocorrência das tarefas, e em especial na semana considerada, está relacionada 

com a ausência de materiais necessários à sua realização, quer sejam equipamentos ou rotáveis 

para serem trocados ou mesmo componentes de substituição. No caso em estudo, não será possível 

a realização de quinze das cerca de quarenta actividades que compõem o portefolio de manutenções 

realizadas pelo ML. No caso das composições que não poderão ser chamadas a realizar 

manutenção, existem várias razões que podem justificar a sua ausência, como por exemplo o facto 

de estarem acidentadas, em revisão, de estarem a ser objecto de estudo (para a aferir a eficácia das 

manutenções realizadas, após um largo período de quilómetros), entre outras razões. No presente 

caso, existem seis Unidades Triplas, do universo de cento e treze, que não poderão ser alocadas a 

nenhum dos parques oficinais. 

5.2. Tratamento de dados e rotinas de determinação de parâmetros 

A base de funcionamento da metodologia descrita no capítulo 4 assenta, em grande parte, nos dados 

quilométricos obtidos através do Sistema SAP da empresa, sendo directamente aplicados na 

metodologia através de rotinas programadas, com recurso à linguagem Visual Basic for Applications. 

Como é possível verificar na secção 4.2, toda a primeira parte da metodologia é baseada na 

informação quilométrica obtida bem como em informações gerais acerca das várias manutenções, 

como são exemplos os valores de tolerância, a sua duração e a dispersão do número de recursos, ao 

longo da execução da tarefa (principalmente no cálculo do número de operações obrigatórias a 

realizar, ou seja, Inspecções à UT).  

Para grande parte destes dados, e tendo sido explicados e exemplificados a partir da secção 2.3.3, 

são de obtenção directa a partir da Base de Dados que a empresa possui, bem como de uma 

compilação de informações e procedimentos efectuados pelo decisor do ML. Porém, no momento de 

elaboração dos conjuntos de composição-tarefa opcionais, poderá ocorrer o caso que determinadas 

carruagens, se forem de uma mesma UT, tenham uma mesma operação alocada, sendo necessário 

agrupar todas essas possibilidades numa única ocorrência da lista. No caso da segunda fase da 

metodologia, existem alguns parâmetros, cuja determinação, exige o desenvolvimento de algoritmos 

que facilitem a obtenção de informação relevante. Através da apresentação dos vários parâmetros do 

modelo matemático, presente na secção 4.3, é possível verificar que os parâmetros             e 

               necessitam de métodos personalizados de determinação. 
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5.2.1. Procedimento para definição de grupos de actividades, para uma dada UT 

Tal como descrito, a possibilidade de as várias carruagens que compõem uma UT poderem realizar 

uma mesma tarefa é uma situação real, e é um aspecto que requer a definição de um procedimento 

para agrupar estas tarefas e imputá-las a uma só estrutura (neste caso, à Unidade Tripla). O motivo 

que justifica este facto está relacionado com o facto de se procurar aproveitar a imobilização de uma 

UT para realizar o máximo de tarefas possíveis, mas no caso de todas ou algumas das carruagens de 

uma UT tiverem a necessidade de realizar uma mesma actividade, é criada a oportunidade para que 

esta se realize no menor tempo possível. Deste modo, é criada uma variante da tarefa original, só 

que em vez de estar dimensionada para uma só carruagem (em termos de duração e número de 

recursos necessários), a mesma será redimensionada para acomodar todas as carruagens, cuja 

realização da tarefa foi proposta, isto para que na segunda fase da metodologia esta tarefa seja 

sempre encarada conjuntamente (minorando a complexidade computacional associada ao problema). 

Na Figura 11, é apresentada uma representação deste procedimento, para uma Unidade Tripla 29, à 

qual é proposta, a cada uma das suas carruagens (Comp), a realização da tarefa IP ENGATES 

LUBRIF.ANUAL (denominada internamente por CDB, ou seja o seu código TAM).  

 

Figura 11 – Exemplo, para a UT029, de aplicação da rotina de agrupamento de intervenções 

5.2.2. Procedimento para sequenciação de actividades 

Recordando a descrição da segunda etapa da metodologia desenvolvida, a alocação das tarefas no 

plano semanal de trabalho é efectuada em duas etapas, primeiro são alocadas as operações 

obrigatórias (todas as inspecções à UT seriadas) sendo depois agendadas, e à medida que existirem 

momentos propícios ao seu começo, todas as restantes operações. Para o caso da alocação das 

tarefas obrigatórias (todas as contidas no conjunto           ), não existe qualquer necessidade em 

assegurar uma sequenciação para o seu agendamento, porém no caso das tarefas opcionais (as 

pertencentes ao conjunto           ) é relevante definir uma ordenação que regule a sua alocação, 

uma vez que é necessário alocar as tarefas segundo a sua necessidade de realizar manutenção. 
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Deste modo, foi desenvolvido um procedimento para definir as relações de sequencialidade entre as 

várias tarefas opcionais, que será utilizado pelo Modelo Matemático através do parâmetro               , 

e que é baseado inteiramente nos resultados da primeira etapa da metodologia. Partindo da lista 

ordenada de tarefas opcionais a alocar, e da nomenclatura utilizada pelo Modelo Matemático para 

descrever as composições e tarefas (    e  , respectivamente), o procedimento criado vai analisando 

a lista referida, e à medida que vai avançando na mesma, define o parâmetro                com o valor 

1, em que    e   correspondem à combinação composição-tarefa identificada no presente momento, e 

    e    correspondem à combinação identificada imediatamente antes. A título de exemplo, é 

apresentada na Figura 12, o método de funcionamento do procedimento criado. 

            

          

          

                  

                                         

 
Figura 12 – Exemplo de aplicação da rotina de sequenciamento de intervenções 

É necessário ressalvar que, no caso da primeira manutenção presente na lista de tarefas opcionais, 

esta será relacionada com uma qualquer combinação composição-tarefa presente na lista de tarefas 

obrigatórias, uma vez que esta será sempre realizada. Torna-se necessário realçar que a definição da 

presente rotina foi possível através da sua implementação em linguagem Visual Basic for 

Applications, pois os procedimentos apresentados de raiz pelo software Microsoft Excel não 

permitiam a contabilização do parâmetro                de forma expedita e eficiente. 

5.2.3. Algoritmo de cálculo do número máximo de linhas oficinais a ocupar 

Por questões operacionais, quando uma UT dá entrada numa linha do Parque Oficinal devem ser 

garantidos alguns aspectos relacionados com a ocupação de espaços: a UT dever-se-á manter, na 

linha oficinal, até que todas as operações que aí possam ocorrer sejam realizadas; e a mesma deverá 

ocupar o menor número possível de linhas oficinais, para cumprir o seu plano de manutenções. 

Colocando o foco na segunda etapa da metodologia, se no primeiro caso, o objectivo pode ser 

alcançado através da criação de restrições para o modelo desenvolvido, o segundo objectivo exige a 

definição do parâmetro             para gerir o número de linhas distintas, que uma dada composição 

poderá ocupar. 
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Recordando a lista de tarefas opcionais desenvolvida, e o facto de existir uma sequencialidade na 

alocação das várias tarefas aí contidas, o número de linhas a ocupar poderá variar à medida que vão 

sendo alocadas mais tarefas. Desta forma, foi criado um algoritmo que determina para cada 

composição, o número máximo de linhas oficinais que poderá ocupar, à medida que as tarefas que a 

UT pode realizar vão sendo analisadas. O algoritmo, que se apresenta na Figura 13, é baseado no 

conjunto de operações que, até esse momento, foram referenciadas na lista de tarefas obrigatórias 

(caso a UT as possua) e na lista anteriormente referida e nas características de cada uma dessas 

operações, principalmente ao nível das linhas oficinais que cada uma pode ocupar.   

 
Figura 13 – Esquema de execução do algoritmo de cálculo do número máximo de linhas oficinais a 

ocupar, por uma Unidade Tripla 
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Como é possível verificar, a cada nova tarefa considerada para cada UT, são consideradas todas 

aquelas que a antecedem, bem como o número máximo de linhas que o comboio está definido para 

ocupar, até ao momento de consideração de cada nova intervenção. Tendo por base um sistema 

baseado na contabilização do número de operações que podem ser satisfeitas por cada linha oficinal, 

é efectuado o cálculo do número de linhas presentes na combinação que permite satisfazer o maior 

número de intervenções possíveis. Comparando este valor com o obtido para a anterior combinação 

de tarefas, se a diferença entre o número de linhas obtidas, para o conjunto de tarefas definido no 

momento presente, e o número de locais calculado até esse momento for positivo, o parâmetro 

            assumirá o valor da diferença obtida, para a tarefa e composição em consideração. 

A fim de demonstrar as potencialidades do algoritmo, é exemplificada a sua aplicação para o comboio 

UT070. Esta UT, cujo parque oficinal definido para a sua recepção durante a semana em estudo é o 

PMO III, tem planeada a ocorrência das intervenções LP 2,5, 2xM - IP50 – BATERIA e 2xM+R – IP 

ENGATES LUBRIF. ANUAL, sendo apresentadas na Tabela 15, com X, as linhas oficinais onde as 

mesmas podem ser realizadas. 

Tabela 15 – Linhas oficinais, do PMO III, em que podem ser realizadas algumas intervenções da UT070 

 

Linhas oficinais do PMO III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

LP 2,5     X X       

2xM - IP50 – BATERIA  X X X         

2xM+R – IP ENGATES 
LUBRIF. ANUAL 

 X X X X X X X X X  X 

 

Tal como referido, o algoritmo será aplicado de cada vez que for considerada uma nova intervenção 

para a cada UT em análise. Deste modo, e com a aplicação do algoritmo para a primeira intervenção, 

o mesmo ditará que será necessária uma linha para a realização da tarefa, não especificando qual 

(mas, face às características da mesma, será linha 5 ou linha 6). Quando analisada a segunda 

intervenção, e uma vez que não existe nenhuma linha que possibilite que possibilite a realização das 

duas tarefas, o algoritmo referirá que será necessária mais uma linha oficinal, face ao caso anterior, 

para realizar este conjunto de actividades. Por fim, quando considerada e analisada a última tarefa, é 

possível verificar que existem locais em comum, com as restantes operações, onde esta pode ser 

realizada. Deste modo, para a última intervenção não será aconselhada a alocação de uma nova 

linha oficinal.  
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5.3. Aplicação ao Caso de Estudo 

O presente subcapítulo tem como propósito apresentar os resultados obtidos a partir da metodologia 

criada, para um conjunto de dados que caracterizam o caso em estudo, da empresa Metropolitano de 

Lisboa. Deste modo, na secção 5.3.1, são apresentados e testados um conjunto de cenários 

formulados para testar a performance da metodologia criada, para cada Parque Oficinal, sendo 

complementados por uma análise de sensibilidade a alguns parâmetros, efectuada no âmbito da 

secção 5.3.2. 

Torna-se necessário referir que, de forma a efectuar o teste e execução da metodologia, foram 

utilizados os softwares Microsoft Excel 2007 e GAMS 24.1.3, sendo que este utilizou o solucionador 

CPLEX 12.5.1.0 para efectuar todos cálculos relacionados com modelação matemática. A máquina 

utilizada para compilar e executar todos estes dados continha um processador Intel® Core™ i7-

3630QM (2,40 GHz), e 8,00 GB de memória RAM disponível. 

5.3.1. Cenários estudados 

A fim de testar a validade e performance da metodologia, foram criados três cenários, que se 

apresentam na Figura 14, e que visam avaliar o impacto de vários factores, tais como disponibilidade 

de recursos humanos e de locais para a realização de tarefas de manutenção, para cada um dos 

Parques Oficinais do ML.  

 

Figura 14 – Cenários definidos para testar a performance da metodologia desenvolvida 

O primeiro cenário definido, procura replicar as condições de planeamento e agendamento de 

operações registadas durante o período de 8 a 14 de Setembro, sem qualquer tipo de modificação 

face à base utilizada, pelo decisor do GIMP, no desenvolvimento da sua função. No segundo cenário 

estabelecido, as características de base do problema são na sua maioria mantidas, porém é definido 

que num dos dias da semana de trabalho, os trabalhadores se encontram em greve, não sendo 

possível realizar intervenções nesse período (à excepção daquelas que são realizadas com recurso a 

contratação externa, como os casos da LP 2,5 ou da LP 12,5). Por fim, no terceiro cenário é avaliada 

a hipótese de uma das linhas oficinais não estar disponível para a realização de intervenções, 

durante toda a semana de trabalho (algo que poderia ser motivado pela avaria de equipamentos de 

apoio à manutenção, presentes nas várias linhas oficinais). 

De seguida, são apresentadas na Tabela 16, as principais características dos cenários estabelecidos 

para cada Parque Oficinal, como o número de horas-homem e de linhas disponíveis, e na Tabela 17 

um quadro resumo com os principais resultados obtidos para o planeamento e agendamento 

Cenários para cada 
Parque Oficinal 

1 - Cenário base 
2 - Cenário base, com dia de 

greve 
3 - Cenário base, com linha 

oficinal indisponível 
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efectuados, de facto, para a semana considerada no Metropolitano de Lisboa. Estes resultados 

servirão de comparação com o resultado a obter no cenário base, e permitirão aferir a performance e 

validade do modelo. 

Tabela 16 – Principais características dos cenários estabelecidos 

 PMO II PMO III 

1 - Cenário base 

Número de horas-homem disponíveis 570 316 

Número de linhas oficinais consideradas 8 12 

2 - Cenário base, com dia de greve 

Número de horas-homem disponíveis 458 245 

Número de linhas oficinais consideradas 8 12 

3 - Cenário base, com linha oficial indisponível 

Número de horas-homem disponíveis 570 316 

Número de linhas oficinais consideradas 7 11 

 

 

Tabela 17 – Principais características do caso real em estudo 

 PMO II PMO III 

Resultados obtidos – Caso real 

Número de horas-homem disponíveis 575 394 

Número de horas-homem ocupadas 411,5 194 

Número de linhas oficinais consideradas 8 12 

Combinações composição-tarefa alocadas - Inspecções à UT 45 25 

Número de operações LP 2,5 alocadas 36 20 

Número de operações I 12,5 alocadas 4 5 

Número de operações LP 12,5 alocadas 1 --- 

Número de operações I 50 alocadas 4 --- 

Combinações composição-tarefa alocadas – Outras intervenções 17 8 

Número de composições distintas, chamadas a realizar manutenção 46 22 

Torna-se necessário referir, que no caso real apresentado, e utilizado como referência para a 

avaliação da performance da metodologia, foram alocadas intervenções que cuja presente 

metodologia não permite contabilizar. A título de exemplo, durante a semana em análise, é efectuado 

o agendamento da intervenção IP 500 – BOGIES no PMO III cuja duração se estende por vários dias, 

porém o presente procedimento não permite a alocação de intervenções cuja duração supere a 

duração de um dia de trabalho (a única manutenção, nestas condições, que é possível alocar é a 

operação I 50, devido à sua separação em várias partes). De referir ainda, que a situação relatada 
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permite em parte justificar a diferença registada no número de horas disponíveis para agendar 

tarefas, pois para o seu agendamento, no caso real, foram utilizados recursos que se encontram em 

reserva para situações extraordinárias (quer no PMO II, quer no PMO III). Apesar de por vezes esta 

situação ocorrer na realidade, a metodologia criada não permite a sua utilização, o que justifica a 

discrepância registada neste parâmetro. 

Nos cenários seguintes, será testada a metodologia criada para o Caso de Estudo apresentado, 

procurando maximizar o objectivo da sua segunda fase, o número de operações opcionais alocadas, 

mas procurando garantir que são agendadas, em primeiro lugar, as operações cuja ocorrência é mais 

prioritária (objectivo da primeira fase do procedimento). Em paralelo, com a apresentação dos 

resultados obtidos, serão divulgadas algumas estatísticas acerca do funcionamento da metodologia, 

bem como efectuada uma comparação com o caso real do Metropolitano de Lisboa (neste caso, a 

base de comparação será a performance do cenário base). 

1 - Cenário base 

Como referido no ponto anterior, o presente cenário procura replicar as condições de planeamento e 

escalonamento de operações, utilizadas pelo decisor do ML para a semana que serve de base caso 

apresentado. A fim de mostrar o funcionamento das várias fases da metodologia, a descrição do 

presente cenário será complementada com apresentação de alguns resultados preliminares 

(provenientes das várias fases), de modo a evidenciar as potencialidades da mesma. 

Assim sendo, e após uma análise do universo de combinações de composições e tarefas possíveis 

de serem realizadas, do número de recursos humanos disponíveis e da obtenção da quilometragem 

das várias manutenções, torna-se necessário conhecer o número de intervenções obrigatórias 

(Inspecções à UT) que podem ser alocadas durante este período temporal. Deste modo, e tal como 

referido no ponto 4.2.2, é utilizado um modelo de optimização matemática que permite contabilizar o 

número de intervenções, de cada tipo, que podem ser realizadas. Apresenta-se desta forma, na 

Tabela 18, os resultados obtidos a partir da execução do modelo, para cada um dos Parques 

Oficinais.  

Tabela 18 – Resultados da primeira etapa da metodologia – Cenário base 

 PMO II PMO III 

Combinações composição-tarefa a alocar – Inspecções à UT 46 25 

Número de operações LP 2,5 a alocar 36 20 

Número de operações I 12,5 a alocar 5 5 

Número de operações LP 12,5 a alocar 2 --- 

Número de operações I 50 a alocar 3 --- 

Combinações composição-tarefa que podem ser alocadas – Outras interv. 67 36 

É possível verificar para o caso do PMO II, que apesar de ser possível efectuar o escalonamento de 

mais uma intervenção do tipo considerado, existem modificações no número de intervenções 

agendadas, analisando cada caso individualmente. Em ambas as hipóteses é possível efectuar o 
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escalonamento de trinta e seis LP 2,5, porém nas restantes a situação muda, podendo ser marcada 

mais uma I 12,5 e mais uma LP 12,5 segundo a metodologia criada, e menos uma I 50. Se no caso 

do aumento do aumento de I 12,5 e LP 12,5 não existe nenhum problema associado com o seu 

agendamento, no caso da I 50 a diminuição do número de intervenções é justificada com a utilização 

de colaboradores de reserva, na sua execução, no caso real (tal como referido anteriormente). No 

caso do PMO III, a metodologia permite efectuar o agendamento do mesmo número de intervenções 

do caso real. Na contabilização das outras combinações-tarefas que podem ser alocadas, definidas 

com base em critérios de ordenação e seriação apresentados nas secções 4.2.4 e 4.2.5, é possível 

afirmar que existem sessenta e sete e trinta seis intervenções que cumprem os parâmetros definidos 

para a sua escolha e possível agendamento, nos PMO II e PMO III respectivamente. 

Depois de obtida a lista de intervenções possíveis, findando então a primeira etapa da execução da 

metodologia, procede-se ao agendamento, do maior número possível de tarefas, em cada um dos 

parques oficinais. Tendo em conta os vários critérios e restrições apresentados e incluídos no modelo 

de optimização matemática, que caracteriza esta segunda fase, foi possível obter os resultados que 

se apresentam na Tabela 19. 

Tabela 19 - Resultados da segunda etapa da metodologia – Cenário base 

 PMO II PMO III 

Número de horas-homem ocupadas 386 120 

Combinações composição-tarefa alocadas – Outras intervenções 30 16 

Número de composições distintas, chamadas a realizar manutenção 42 23 

É possível verificar que existe uma importante diferença no número de horas-homem ocupadas 

obtidas a partir da metodologia desenvolvida, face ao caso real, cifrando-se numa de diferença de 

26,5 e 74 horas para os casos do PMO II e PMO III, respectivamente. No caso do PMO III, a 

diferença registada pode ser justificada, em parte, pelo número de horas que foram ocupadas, no 

caso real, com manutenções que a presente metodologia não permite agendar. Porém, existe outra 

razão que igualmente permite justificar esta diferença, em ambos os PMO, e que está relacionada 

com a contabilização de horas-homem consumidas pela operação LP 2,5 e pela LP 12,5. Em rigor, 

nas operações referidas existe consumo de horas-homem, mas o facto de ambas serem 

obrigatoriamente realizadas em dias de greve ou de reduzida presença de colaboradores, obrigou 

que, na sua definição da sua duração e recursos necessários, fosse incluída a opção de serem 

realizadas sem que fosse necessária a presença de colaboradores. Deste modo, e tendo a 

metodologia o objectivo de alocar o maior número possível de tarefas, é natural que em muitos casos 

(mesmo quando não existem constrangimentos no número de recursos a utilizar) a opção de 

utilização recursos escolhida para a realização destas tarefas seja aquela em que não há consumo 

deste parâmetro. 

Quanto aos restantes resultados, é possível verificar um aumento do número de combinações 

composição-tarefa alocadas em ambos os casos (também em parte justificados pela não 

consideração, na metodologia, de intervenções alocadas no caso real). De recordar que as 
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combinações alocadas são aquelas que mais urgentemente necessitavam de realizar manutenção, e 

por isso garante-se que são chamadas as mais prioritárias. É possível verificar igualmente uma 

diminuição do número de composições chamadas ao PMO II (menos quatro) e um ligeiro aumento no 

PMO III (mais uma). 

No que toca à performance computacional do modelo, são apresentados na. 

 Tabela 20, alguns resultados acerca da execução do mesmo. 

 Tabela 20 - Resultados computacionais da execução da segunda etapa da metodologia – Cenário base 

 PMO II PMO III  PMO II PMO III 

N.º de variáveis 224 109 91 718 Tempo de execução (s) 36 000 333,75 

N.º de variáveis inteiras 129 595 76 269 
Desvio, face ao número de 
actividades possíveis de serem 
alocadas (gap relativo) 

123,3 % 125 % 

Número de restrições 249 129 138 927  

 

Para ambos os parques oficinais, foi definido um limite temporal para a execução do modelo de 

matemático de alocação de actividades, sendo neste caso determinado um máximo de dez horas 

(36 000 segundos) para o seu funcionamento, em qualquer um dos cenários anteriormente descritos. 

Como se verifica, tempo decorrido até à obtenção de um resultado final no PMO III, é bastante mais 

reduzida quando comparada com o caso do PMO II (sendo também vislumbrar importantes 

diferenças no número de variáveis e equações envolvidas na sua contabilização), em que a limitação 

temporal estabelecida ditou o fim da sua execução. 

É possível verificar que os resultados obtidos neste cenário apresentam elevados desvios face ao 

melhor valor possível. Em parte é expectável que estes desvios ocorram nesta metodologia porque, 

quando a lista de composições possíveis de serem alocadas é elaborada, não é efectuado nenhum 

cálculo que limite o número de combinações possíveis, ao número de horas-homem disponíveis no 

período. Como tal, poderão ocorrer casos em que o gap relativo entre o melhor limite superior e o 

valor obtido é elevado, bem como situações em que este poderá ser zero. Como tal, neste e noutros 

cenários, a situação ocorrida poder-se-á tornar frequente. Uma outra razão para este facto poderá 

estar relacionada com o tempo de execução do modelo matemático de optimização quando aplicado 

a instâncias reais de dimensão elevada (como é o caso do ML), definido anteriormente, que poderá 

impedir o mesmo de atingir o valor óptimo em tempo útil.  

Outra das potencialidades da metodologia desenvolvida está relacionada com o facto de ser possível 

obter o plano de trabalhos, com indicação na linha oficinal ocupada, momentos de início das tarefas e 

sua duração, para cada Parque Oficinal. Para este cenário, e de modo a demonstrar o funcionamento 

desta funcionalidade, é demonstrada na Figura 15, o plano de trabalhos definido para o dia 8 de 

Setembro no PMO II. Nesta figura, é possível vislumbrar a aplicação de algumas das restrições 

desenvolvidas: por exemplo, no caso da UT101 a mesma possui duas intervenções alocadas com um 

grande intervalo de tempo entre elas, mas pelo facto de ambas poderem ser realizadas na mesma 

linha, nenhuma outra UT entra na linha 6, até a UT101 concluir o seu programa de manutenções.  
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Figura 15 – Plano de trabalho resultante, definido para o dia 8 de Setembro de 2014 (Segunda-Feira), para 
o PMO II e para o cenário base 

2 - Cenário base, com dia de greve 

O cenário que agora se analisa, tem como objectivo demonstrar o funcionamento da metodologia, 

perante a possibilidade de, num dos dias da semana de trabalho, ocorrer uma greve de 

trabalhadores. Neste caso, foi definido que o dia 10 de Setembro (Quarta-Feira) seria um dia, em que 

não haveria recursos humanos disponíveis para executar tarefas de manutenção, às composições. 

Mais uma vez, a metodologia foi aplicada ao caso, porém neste caso os dados de origem (número de 

recursos humanos disponíveis) foram manipulados de forma a representar as características do 

cenário em estudo, estando apresentados na Tabela 21, os resultados da primeira fase da 

metodologia, directamente relacionados com o parâmetro referido (número de recursos disponíveis). 

Tabela 21 - Resultados da primeira etapa da metodologia – Cenário base, com dia de greve 

 PMO II PMO III 

Combinações composição-tarefa a alocar – Inspecções à UT 45 24 

Número de operações LP 2,5 a alocar 36 20 

Número de operações I 12,5 a alocar 4 4 

Número de operações LP 12,5 a alocar 3 --- 

Número de operações I 50 a alocar 2 --- 

Combinações composição-tarefa que podem ser alocadas – Outras interv. 67 36 

Em termos globais, o número de Inspecções à UT que serão alocadas durante este período está 

ligeiramente abaixo do cenário base, havendo pequenas variações: no caso do PMO II, é agendada 

menos duas I 50, e mais duas LP 12,5; no PMO III é alocada menos uma intervenção I 12,5. A 

modificação do número de intervenções alocadas no PMO II, principalmente o aumento no número de 

LP 12,5 alocadas, está relacionado com o facto de esta intervenção poder ocorrer sem intervenção 

directa de colaboradores do ML, tal como evidenciado no cenário anterior (no máximo, apenas será 

necessário um colaborador para colocar e retirar o comboio do seu local de manutenção, estando a 
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manutenção a cargo de uma empresa externa). O caso da intervenção I 50, que possui tempo de 

permanência na oficina de dois dias, o facto de existir um dia greve impede que, neste dia, a 

operação que poderia ter-se iniciado no dia anterior fosse concluída e que se inicie uma nova 

operação, justificando desta forma o diferencial registado. Quanto ao número de combinações que 

poderão ser agendadas neste período, representativo das operações cuja prioridade de realização é 

mais elevada, manteve-se inalterado. 

No que toca à segunda fase da metodologia, foi possível obter os resultados, presentes na Tabela 22, 

relacionados com a execução do modelo matemático de alocação de actividades. 

Tabela 22 - Resultados da segunda etapa da metodologia – Cenário base, com dia de greve 

 PMO II PMO III 

Número de horas-homem ocupadas 343 106 

Combinações composição-tarefa alocadas – Outras intervenções 39 16 

Número de composições distintas, chamadas a realizar manutenção 41 23 

À parte da modificação do número de horas-homem ocupadas, que é explicado pela existência de um 

dia sem execução de operações de manutenção (sendo também é necessário lembrar a possibilidade 

da LP 2,5 e LP 12,5 serem alocadas sem qualquer consumo de recursos), é curioso notar um 

aumento no número de intervenções alocadas no PMO III, quando comparado com os resultados 

obtidos, através desta metodologia, para o anterior cenário (uma alocação de mais nove actividades). 

Esta variação é explicada pela marcação de menos uma I 50 neste cenário, e como esta é uma 

operação com características e duração muito particulares, o que permite dar lugar à alocação de 

mais intervenções. 

Na Tabela 23 estão representados alguns resultados da execução do modelo matemático de 

optimização, utilizado na segunda fase desta metodologia. 

Tabela 23  - Resultados computacionais da execução da segunda etapa da metodologia – Cenário base, 
com dia de greve 

 PMO II PMO III  PMO II PMO III 

N.º de variáveis 204 610 90 386 Tempo de execução (s) 36 000 370,16 

N.º de variáveis inteiras 128 407 76 209 
Desvio, face ao número de 
actividades possíveis de serem 
alocadas (gap relativo) 

71,8 % 125 % 

Número de restrições 245 689 138 866  

Não se registam grandes modificações face ao grupo anterior mas, mais uma vez a limitação 

temporal estabelecida para a execução deste modelo, foi atingida no PMO II, o que restrige os 

resultados obtidos para este caso e poderá justificar a diferença registada face ao ideal. 

Mais uma vez, e à semelhança do caso anterior, registam-se elevados desvios entre a solução obtida 

e o valor óptimo para este cenário, o que mais uma vez poderá ser justificado pelo tempo de 
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execução do modelo (especialmente no caso do PMO II), pelo número de intervenções consideradas 

para agendamento ou pelas próprias características do cenário. 

3 - Cenário base, com linha oficinal indisponível 

Um outro aspecto que deve ser tido em conta na análise do funcionamento deste modelo, está 

relacionado com o número de linhas oficinais disponíveis. Neste caso, será avaliada a possibilidade 

de, em cada um dos Parques Oficinais, um dos locais onde se possa realizar operações de 

manutenção estar indisponível para a sua execução. Em ambos os casos, foi escolhida uma linha 

oficinal, onde pudesse ocorrer o maior número de intervenções, para ficar indisponível e assim avaliar 

os resultados obtidos. As linhas escolhidas foram a cinco e a sete, nos PMO II e PMO III 

respectivamente, e apresentam-se na Tabela 24, os resultados preliminares da primeira fase da 

metodologia. 

Tabela 24  - Resultados da primeira etapa da metodologia – Cenário base, com linha oficinal indisponível 

 PMO II PMO III 

Combinações composição-tarefa a alocar – Inspecções à UT 46 25 

Número de operações LP 2,5 a alocar 36 20 

Número de operações I 12,5 a alocar 5 5 

Número de operações LP 12,5 a alocar 2 --- 

Número de operações I 50 a alocar 3 --- 

Combinações composição-tarefa que podem ser alocadas – Outras interv. 67 36 

Como seria expectável, o número de intervenções agendadas, de acordo com a metodologia, não se 

alteram face aos mesmos valores obtidos para o cenário base. Basta para o efeito recordar o tópico 

4.2.2, onde se procede à descrição deste modelo, para verificar que os resultados deste não 

dependem do número de linhas disponíveis mas apenas do número de recursos disponíveis. 

No caso da segunda fase da metodologia, foi possível obter os resultados, presentes na Tabela 25, 

para o cenário em estudo. 

Tabela 25 - Resultados da segunda etapa da metodologia – Cenário base, com linha oficinal indisponível 

 PMO II PMO III 

Número de horas-homem ocupadas 308 126 

Combinações composição-tarefa alocadas – Outras intervenções 14 16 

Número de composições distintas, chamadas a realizar manutenção 42 23 

Efectuando uma comparação entre o presente cenário e o cenário base deste Caso de Estudo, é 

possível verificar que a indisponibilidade de uma linha oficinal traz mais limitações e 

constrangimentos no PMO II. Neste caso, a indisponibilidade de uma linha oficinal, faz com que 

sejam alocadas menos três combinações composição-tarefa, face ao caso real, e menos dezasseis 

combinações, face aos resultados obtidos no cenário base. Esta situação é justificada pelo menor 
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número de linhas disponíveis no PMO II, o que faz com que uma variação no número de linhas 

oficinais tenha um maior impacto do que no caso do PMO III, em que não se verificam praticamente 

nenhumas variações face ao cenário base estudado. De referir ainda que no PMO III, existe um maior 

número de linhas que permitem a execução de grande maioria das intervenções, não se repercutindo 

os efeitos da indisponibilidade de uma linha oficinal. 

No que toca aos aspectos computacionais da execução do modelo, que caracteriza a segunda etapa 

da metodologia apresentada, os principais resultados estão apresentados na Tabela 26. 

Tabela 26 - Resultados computacionais da execução da segunda etapa da metodologia – Cenário base, 
com linha oficinal indisponível 

 PMO II PMO III  PMO II PMO III 

N.º de variáveis 190 949 83 893 Tempo de execução (s) 36 000 636,56 

N.º de variáveis inteiras 114 628 70 034 
Desvio, face ao número de 
actividades possíveis de serem 
alocadas (gap relativo) 

378,6 % 125 % 

Número de restrições 234 050 132 580  

De forma igual para este cenário, a execução do modelo matemático para o PMO II, foi interrompida 

quando a mesma atingiu as dez horas de execução, sendo o resultado apresentado o último obtido 

até esse momento. De notar igualmente, os desvios da solução obtida face à óptima, o que no caso 

do PMO II, evidencia a importância da linha, que foi colocada como indisponível, para o resultado 

final do problema. 

5.3.2. Análise de Sensibilidade 

Um dos principais factores que pode fazer depender o número de tarefas alocadas, em cada um dos 

Parques Oficinais, é o número de recursos humanos que se encontram disponíveis para realizar as 

várias manutenções. Deste modo, urge efectuar uma análise à variação deste parâmetro, e avaliar 

quais as repercussões da sua modificação. Um outro aspecto que permite justificar esta análise está 

relacionado com o facto de a semana, que serve de base a este estudo, ter uma grande limitação no 

número de colaboradores disponíveis, pois uma grande parte deles ainda se encontrava em período 

de férias.  

Deste modo, e de forma a testar a adequação e validade do modelo, foi efectuada análise à presente 

metodologia, procurando avaliar o seu funcionamento para uma variação de mais um, mais dois e 

mais cinco colaboradores em cada momento temporal, face ao número de recursos disponíveis na 

semana em estudo e nas condições do cenário base definido anteriormente. 

Análise de Sensibilidade – PMO II 

Para realizar a análise à variação no número de colaboradores disponíveis, em cada momento 

temporal, torna-se necessário repetir os vários passos da metodologia criada, efectuando para cada 

novo cenário em estudo, uma variação na escala de trabalhadores disponíveis para cada Parque 

Oficinal. 
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Assim sendo, e para o caso da primeira fase da metodologia, apresentam-se na Tabela 27 os 

principais resultados obtidos para esta etapa. 

Tabela 27 - Resultados da primeira etapa da metodologia para o PMO II – Análise de Sensibilidade 

 

Número adicional de colaboradores, 
em cada momento temporal 

Base + 1 + 2 + 5 

Combinações composição-tarefa a alocar – Inspecções 
à UT 

46 46 46 46 

Número de operações LP 2,5 a alocar 36 36 36 36 

Número de operações I 12,5 a alocar 5 5 5 5 

Número de operações LP 12,5 a alocar 1 1 1 1 

Número de operações I 50 a alocar 4 4 4 4 

Combinações composição-tarefa que podem ser 
alocadas – Outras intervenções 

67 67 67 67 

Como se pode verificar, e apesar de esta primeira fase estar muito dependente do número de 

recursos disponíveis, não existe qualquer modificação no número de Inspecções à UT a serem 

alocadas, para qualquer um dos casos, face ao cenário que serve de base à análise. 

No que toca à segunda fase da metodologia, são apresentados na Tabela 28, os resultados obtidos 

para cada variação no número de recursos disponíveis. 

Tabela 28 - Resultados da segunda etapa da metodologia para o PMO II – Análise de Sensibilidade 

 

Número adicional de colaboradores, 
em cada momento temporal 

Base + 1 + 2 + 5 

Número de horas-homem disponíveis 570 682 794 1130 

Número de horas-homem ocupadas 386 461 --- --- 

Combinações composição-tarefa alocadas – Outras 
intervenções 

30 33 --- --- 

Número de composições distintas, chamadas a realizar 
manutenção 

42 42 --- --- 

É possível verificar que, no caso em que é adicionado mais um colaborador nos vários momentos 

temporais, ocorre um aumento do número de combinações alocadas, sendo possível alocar mais três 

intervenções, mas mantendo o número de composições que são chamadas ao Parque Oficinal (não 

havendo a necessidade de chamar novas composições). Porém, e ainda relacionado com este 

cenário, verifica-se um aumento no número de horas-homem não utilizadas, sendo o diferencial entre 

os dois cenários de mais trinta e sete horas-homem livres. 
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No caso dos restantes casos analisados, não foi possível obter soluções pois em ambos os casos a 

limitação temporal definida para a execução do modelo matemático (dez horas de execução) foi 

atingida sem ser possível obter soluções. Este aspecto, não quer necessariamente dizer que não 

exista uma solução para os casos apresentados, uma vez que o sucedido é não ter sido encontrada 

uma solução durante o limite temporal de 10 h de execução. Em termos computacionais, e no caso 

do cenário com mais cinco colaboradores alocados, foram modeladas 249 663 restrições, 241 032 

variáveis, sendo 129 797 delas discretas. Através desta evidência, e tendo em consideração os 

anteriores casos abordados, este apresenta-se como tendo a maior complexidade computacional 

associada, comprometendo o tempo necessário para obter soluções para o caso em estudo.  

Análise de Sensibilidade – PMO III 

No caso do PMO III, foi utilizado o mesmo procedimento antes descrito, estando apresentados na 

Tabela 29, os resultados obtidos para a primeira etapa da metodologia desenvolvida. 

Tabela 29 - Resultados da primeira etapa da metodologia para o PMO III – Análise de Sensibilidade 

 

Número adicional de colaboradores, 
em cada momento temporal 

Base + 1 + 2 + 5 

Combinações composição-tarefa a alocar – Inspecções 
à UT 

25 25 25 25 

Número de operações LP 2,5 a alocar 20 20 20 20 

Número de operações I 12,5 a alocar 5 5 5 5 

Combinações composição-tarefa que podem ser 
alocadas – Outras intervenções 

36 36 36 36 

Há semelhança do caso anteriormente apresentado, o número de Inspecções à UT que é possível 

alocar é semelhante, para qualquer um dos casos apresentados, ao número de intervenções 

agendadas no caso que serve de base a esta análise. No que toca à segunda fase da metodologia, 

para cada um dos cenários estudados, os resultados apresentados na Tabela 30. 

Tabela 30 - Resultados da segunda etapa da metodologia para o PMO III – Análise de Sensibilidade 

 

Número adicional de colaboradores, 
em cada momento temporal 

Base + 1 + 2 + 5 

Número de horas-homem disponíveis 316 428 540 876 

Número de horas-homem ocupadas 120 238 251 255 

Combinações composição-tarefa alocadas – Outras 
intervenções 

16 36 36 36 

Número de composições distintas, chamadas a realizar 
manutenção 

23 31 31 31 
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É interessante verificar que neste caso em estudo, com a adição de um colaborador em cada 

momento temporal, é possível realizar todas as combinações composição-tarefa definidas como 

prioritárias para essa semana de trabalho (trinta e seis combinações). Torna-se necessário referir 

que, ao analisar o número de horas-homem ocupadas nos vários casos em estudo, é possível 

constatar um aumento do número de horas ocupadas, mesmo agendando o mesmo número de 

tarefas. Esta hipótese permite demonstrar o caracter altamente combinatório deste tipo de problemas, 

que possuem múltiplas soluções possíveis, para um mesmo objectivo. 

5.4. Conclusões acerca da Resolução do Caso de Estudo 

O presente capítulo teve como principal objectivo testar a metodologia desenvolvida no capítulo 4 

para um conjunto de dados reais, a fim de conferir a performance e os resultados dela obtidos. Como 

tal, foi utilizado um conjunto de dados fornecidos pelo Metropolitano de Lisboa, que permitiram 

simular e representar a semana de trabalho de 8 a 14 de Setembro de 2014, para cada um dos 

Parques Oficinais que a empresa possui. Porém, e a fim de garantir o correcto funcionamento da 

metodologia, foi necessário efectuar o tratamento e a adequação necessária de alguns dos dados, ao 

contexto em que foi a mesma foi desenvolvida. Como tal, foi abordado e exemplificado o 

funcionamento do algoritmo e rotinas criadas propositadamente para este procedimento. 

Depois desta fase introdutória, foi desenvolvida uma análise, através da criação de vários cenários e 

de uma análise de sensibilidade a um dos parâmetros relevantes, a metodologia foi testada para o 

conjunto de dados referidos anteriormente. Foram definidos três cenários que visavam avaliar 

algumas das situações que ocorrem com mais frequência no Metropolitano de Lisboa: um cenário 

base que visava replicar as condições de agendamento da semana em estudo; um caso em que na 

semana em questão, os trabalhadores realizavam uma greve (não havendo recursos humanos 

disponíveis para realizar intervenções nesse dia); e o também o caso de haver uma linha oficinal que 

estivesse disponível para receber composições, para nela realizarem manutenção. Para cada um 

destes cenários, foram obtidos resultados, que se apresentam de forma resumida, na Tabela 31. 

Tabela 31 - Resultados gerais da execução da metodologia, para os vários cenários 

 

Caso real Cenário base 
Cenário 

base, com 
dia de greve 

Cenário 
base, com 

linha oficinal 
indisponível 

P
M

O
 I

I 

P
M

O
 I

II
 

P
M

O
 I

I 

P
M

O
 I

II
 

P
M

O
 I

I 

P
M

O
 I

II
 

P
M

O
 I

I 

P
M

O
 I

II
 

Combinações composição-tarefa 
alocadas – Inspecções à UT 

45 25 46 25 45 24 46 25 

Combinações composição-tarefa 
alocadas – Outras intervenções 

17 8 30 16 39 16 14 16 

Limite de operações a alocar - 
Outras intervenções 

--- --- 67 36 67 36 67 36 

Número de composições distintas 
intervencionadas 

46 22 42 23 41 23 42 23 
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É possível evidenciar uma variação significativa no número de operações alocadas entre o caso real 

e o cenário base, em que no caso do PMO II são agendadas mais catorze manutenções, e no PMO 

III mais oito intervenções, em ambos os casos em relação ao cenário base. A razão para a existência 

desta variação prende-se com o facto de a metodologia não poder alocar alguns tipos de 

manutenções, como por exemplo aquelas cuja duração é superior a um dia. Nos restantes casos, e à 

parte do resultado obtido para cada um deles, é necessário salientar que a performance 

computacional da metodologia no PMO II é inferior à do PMO III, por via da maior complexidade da 

metodologia para este caso e que se repercute no tempo de execução da mesma. 

Paralelamente com esta análise, foi efectuada uma análise de sensibilidade ao número de 

colaboradores que se encontram disponíveis em cada um dos PMO, de forma a avaliar o impacto que 

este parâmetro tem no agendamento das operações, da semana em análise. Uma vez que a semana 

em estudo apresentava fortes constrangimentos de pessoal (por estarem a gozar o seu período de 

férias), optou-se por apenas avaliar uma variação positiva neste factor, apresentando a Tabela 32, os 

principais resultados desta análise. 

Tabela 32 - Resultados gerais da execução da metodologia, para a análise de sensibilidade efectuada 

 PMO II PMO III 

Base + 1 + 2 + 5 Base + 1 + 2 + 3 

Combinações composição-tarefa 
alocadas – Inspecções à UT 

46 46 46 46 25 25 25 25 

Combinações composição-tarefa 
alocadas – Outras intervenções 

30 33 --- --- 16 36 36 36 

Limite de operações a alocar - 
Outras intervenções 

67 67 67 67 36 36 36 36 

Número de composições distintas 
intervencionadas 

42 42 --- --- 23 31 31 31 

É possível constatar que, no caso do PMO III, a solução que apresenta o melhor compromisso entre 

número de tarefas alocadas e adição de recursos humanos, é a aquela em que é alocado um 

trabalhador adicional nos vários momentos temporais do plano de trabalho. No caso do PMO II, 

apenas foi possível realizar a análise para o caso em que é adicionado mais um trabalhador ao plano 

de trabalho, pois as restantes possibilidades não apresentaram resultados para intervalo temporal 

definido de execução da metodologia (dez horas). 
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6. Conclusões Finais e Desenvolvimento Futuro 

A elaboração da presente Dissertação teve como principal objectivo dar resposta a uma das 

necessidades do Metropolitano de Lisboa, que estava relacionada com a optimização do seu 

processo de planeamento de manutenções de Material Circulante. Apesar de ser um procedimento 

recorrente na empresa, o mesmo nunca havia sido abordado, nem aos seus resultados, de um ponto 

de vista em que busca da solução óptima (ou quase óptima) fosse uma prioridade. As condições 

económicas do país e as restrições impostas às empresas públicas de transportes fomentaram 

igualmente a elaboração deste estudo. 

Desta forma, numa primeira fase da Dissertação foi efectuada uma caracterização e contextualização 

do caso de estudo, procurando conhecer as características e necessidades do processo manutenção 

do Material Circulante do ML (por exemplo conhecendo os locais onde esta ocorre, o tipo de recursos 

necessários para a sua realização e os tipos de manutenção que podem ser realizados e suas 

características formais), bem como conhecer em detalhe os procedimentos utilizados para efectuar o 

planeamento e agendamento das várias tarefas. 

De seguida, e tendo por base as várias características enunciadas e todo o conhecimento adquirido 

acerca da temática, foi efectuada uma Revisão da Literatura cientifica subordinada ao tema da 

Manutenção e seu planeamento (estando especialmente voltada para o sector dos transportes), bem 

como o planeamento e agendamento de operações genéricas, em ambiente industrial. Esta última 

opção revelou-se fulcral, pois as soluções decorrentes da investigação efectuada na área dos 

transportes, não permitiam uma adequação total ao problema apresentado pelo ML. A partir deste 

momento, definiu-se que a elaboração de uma metodologia multi-fases daria uma resposta mais 

adequada ao problema apresentado, apostando-se para no desenvolvimento de procedimentos 

próprios e adequados às características particulares do caso de estudo apresentado.  

Desta forma, numa primeira fase da metodologia seria dedicada ao planeamento e escolha de 

combinações de composição-tarefa cuja realização de manutenção fosse mais prioritária, seguindo o 

mais fielmente possível os critérios definido pelo ML para a sua realização. Por seu turno, na segunda 

fase desta metodologia, seria aplicado um modelo de optimização matemática que efectuaria o 

escalonamento das várias operações, no respectivo Parque Oficinal e para horizonte temporal 

definido para a sua marcação. Ainda relacionado com referido modelo, e tendo por base a Revisão da 

Literatura efectuada, foi definido que a metodologia de optimização mais adequada a adaptar ao caso 

em estudo seria a Resource-Task Network (RTN), desenvolvida por Pantelides (1994) e Méndez et al. 

(2006), por via da sua facilidade de implementação e adequação a vários tipos de problemas. 

Assim sendo, a metodologia apresentada foi desenvolvida, recorrendo ao software Microsoft Excel e 

à linguagem de programação Visual Basic for Applications para definir, computacionalmente, muitas 

das rotinas de tratamento de informação e critérios utilizados pela empresa para o planeamento das 

operações, e ainda o software GAMS para efectuar a construção e execução dos vários modelos 

matemáticos de optimização, necessários ao longo da metodologia criada. Porém, e apesar de uma 

grande dos critérios poderem ser aplicados directamente a esta metodologia, para a sua construção, 
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e em especial do modelo matemático de agendamento de operação, tiveram de ser definidos alguns 

pressupostos, para que a performance computacional do mesmo não fosse afectada, perante a 

utilização de grandes quantidades de dados. A par dos pressupostos criados, que na sua grande 

maioria recaíram sobre aspectos operacionais das tarefas e do processo de agendamento (como por 

exemplo a duração definida para o horizonte temporal de alocação de tarefas ou algumas restrições 

operacionais relacionadas com a utilização de recursos do ML), houve ainda necessidade de criar 

rotinas específicas para determinar parâmetros necessários à execução da segunda fase da 

metodologia, como é exemplo o algoritmo criado para a determinação no número máximo de linhas 

que uma composição deve ocupar no Parque Oficinal, baseando-se nas operações a ela alocadas. 

Tendo em consideração todos estes factores, a metodologia desenvolvida foi testada para um 

conjunto de dados fornecidos pela empresa, que visavam replicar as condições e a base de dados 

utilizada para a marcação das várias actividades, numa dada semana. Para o efeito foram definidos 

três cenários de resolução do caso em estudo, sendo o primeiro deles uma replicação da semana em 

estudo, os dois restantes casos que poderão suceder durante o processo de marcação, como por 

exemplo a existência de um dia de greve ou a indisponibilidade de uma linha oficinal para efectuar 

intervenções. Os resultados obtidos revelam boas oportunidades de utilização da metodologia 

desenvolvida pois, em relação ao caso real, algumas das soluções obtidas permitem a alocação de 

um maior número de actividades, minorando o número de combinações composição-tarefa cuja 

manutenção é prioritária. Paralelamente com a definição destes cenários, foi efectuada uma análise 

de sensibilidade ao número de colaboradores disponíveis para execução de tarefas. Desta análise, 

além de se poder ver a versatilidade do funcionamento da metodologia para o caso do PMO III, o 

caso do PMO II permitiu realçar algumas dificuldades na sua resolução, uma vez que este 

necessidade de intervalos de tempo muito elevados para produzir soluções viáveis e aferir o valor 

óptimo. 

Tendo em conta este último factor, o desenvolvimento futuro deste trabalho deveria ser, em primeiro 

lugar, voltado para a melhoria da performance da metodologia em geral e, nomeadamente para o 

caso do PMO II, tentando reduzir o tempo necessário para obter soluções, nos casos mais 

complexos, e aproximá-las o mais possível do óptimo pretendido. Um outro desenvolvimento a 

efectuar, prende-se com adequação de algumas tarefas à metodologia, para que esta as possa 

utilizar, pois uma vez que foram definidos pressupostos para o funcionamento da mesma, algumas 

das intervenções não puderam ser adequadas, como por exemplo aquelas cuja duração é superior a 

um dia de trabalho (se fossem consideradas, entrariam em conflito com algumas das restrições 

criadas para a metodologia). Relacionado com este tópico, a inclusão das Acções de Melhoria na 

metodologia seria uma mais-valia, pois devido às suas características (algumas com durações muito 

elevadas) e o facto de muitas delas não terem discretizados os recursos necessários à sua execução, 

não foi possível inclui-las na presente metodologia. 

Em jeito de conclusão, pretende-se que a solução desenvolvida para o Metropolitano de Lisboa seja, 

mais do que uma tentativa de solução do problema apresentado, um ponto de partida para a melhoria 

da eficiência de outras áreas de negócio. 
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