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RESUMO 

 

 

O objetivo geral deste trabalho é propor um modelo de gestão da manutenção que 

alinhe a função manutenção à estratégia do negócio de uma empresa aeroportuária. 

O modelo proposto sugere identificar, a partir da estratégia do negócio, as 

competências da função manutenção da empresa, a infra-estrutura organizacional necessária 

para viabilizar estas competências, tais como filosofias de manutenção e sistemas de 

informação, além da definição de responsabilidades e atribuições e métricas para avaliar o 

desempenho da função manutenção. 

Em seguida é realizado um estudo de caso em uma empresa aeroportuária, onde a 

partir do modelo são realizadas ações localizadas em um subsistema específico da empresa, 

para viabilizar as competências identificadas. 
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ABSTRACT 

 

 

 The main objective of this work is to consider a model of management maintenance, 

which combines the function of maintenance to the business’ strategy of an airport company. 

The considered model suggests, from the business´ strategy, to identify the abilities of the 

function of the company’s maintenance, and the necessary organizational infrastructure to 

make these abilities possible, such as philosophies of maintenance and information systems, 

besides the definition of responsibilities and metric attributions to evaluate the performance of 

the maintenance function. After that a study of the case in the airport company is carried 

through, where, from the given model, actions located in a specific subsystem of the 

company, are carried through, to make possible the identified abilities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os problemas na função manutenção de uma organização relacionam-se 

principalmente à complexidade e à diversidade de tarefas que a manutenção tem que 

desempenhar.  

Garantir o bom desempenho desta função significa controlar o processo de planejar e 

executar a manutenção, mas, também, avaliar seu produto: a disponibilidade de instalações, 

equipamentos e sistemas. A grande motivação deste trabalho é a preocupação em estabelecer 

um modelo de gestão da manutenção que alinhe os objetivos da função manutenção às 

estratégias de uma organização aeroportuária e permita gerenciar igualmente os processos da 

manutenção e seu produto, visando à contínua satisfação dos clientes (internos e externos) da 

organização. Este modelo foi aplicado a uma empresa aeroportuária, mas especificamente no 

setor de manutenção da unidade aeroportuária da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura 

Aeroportuária INFRAERO-RECIFE (MARF). 

                 

1.1  Contexto histórico da função manutenção 

 

A palavra manutenção derivada do latim “manus tenere”, que significa manter o que 

se tem, e está presente na história humana há muito tempo, desde o momento em que 

começamos a manusear instrumentos de produção. 

Desde o início da segunda era industrial, a função manutenção passou a ser 

considerada como ferramenta primordial para a redução de falhas em equipamentos, uma vez 

que essas falhas em sua maioria eram causadas devido ao uso indevido desses equipamentos 

no que diz respeito à carga máxima que o equipamento podia suportar. 

Em meados do século XVI com a aparição dos primeiros teares mecânicos, época que 

marca o abandono da produção artesanal e de um sistema econômico feudal, as pessoas que 

projetavam as máquinas eram responsáveis em treinar as demais pessoas para operarem e 

executarem a sua manutenção, ficando apenas encarregado àquelas tarefas que exigissem um 

conhecimento mais aprofundado sobre um determinado assunto. De certa forma, o operador 
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era considerado o mantenedor mecânico. Quando surgiram as primeiras máquinas movidas 

por motores elétricos, surge a figura do mantenedor eletricista. 

Por volta de 1900 surgem as primeiras técnicas de planejamento de serviços, Taylor e 

Fayol e em seguida o gráfico de Gantt, Viana (2002). 

Fayol propõe seis funções básicas na empresa, dentre as quais ele destaca a função 

técnica, relacionada com a produção de bens ou serviços, da qual a manutenção é parte 

integrante. 

No entanto, foi durante a segunda guerra mundial que a manutenção se firmou como 

necessidade absoluta, quando houve então um grande desenvolvimento de técnicas de 

organização, planejamento e controle para tomada de decisão. Segundo Monchy (1989), a 

palavra manutenção decorre de um vocábulo militar, que nas unidades de combate significa 

conservar os homens e seus materiais em um nível constante de operação. A aparição do 

termo manutenção, indicando a função de manter em bom funcionamento todo e qualquer 

equipamento, ferramenta ou dispositivo, ocorre na década de 1950 nos EUA, e neste mesmo 

período na Europa este termo ocupa aos poucos os espaços nos meios produtivos, em 

detrimento da palavra conservação. Sobre o assunto, cabe também observar o posicionamento 

de Moubray (2000). Segundo o autor, manter significa continuar em um estado existente, ou 

seja, a manutenção é o conjunto de técnicas de atuação para que os ativos físicos 

(equipamentos, sistemas, instalações) cumpram ou preservem sua função ou funções 

específicas. 

Autores como Slack et al. (1997), explicam que a manutenção é o termo usado para 

abordar a forma pela quais as organizações tentam evitar as falhas, cuidando de suas 

instalações físicas. Esta abordagem enfatiza a prevenção e a recuperação de falhas, sendo essa 

uma importante área de atuação da manutenção. Pode-se afirmar ainda que, as causas e os 

efeitos das falhas merecem atenção especial e permanente, assim como o desenvolvimento de 

ações pró-ativas, com o objetivo de minimizar a ocorrência e as conseqüências das falhas, 

caso ocorram. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, na norma TB-116 de1975, 

definiu manutenção como o conjunto de todas as ações necessárias para que um item seja 

conservado ou restaurado de modo a poder permanecer de acordo com uma condição 

especificada. Já em uma versão revisada de 1994, designada NBR-5462, a manutenção foi 

indicada como a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de 
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supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa 

desempenhar uma função requerida. 

Devido à evolução tecnológica, os equipamentos tornaram-se cada vez mais 

complexos e também de alta precisão, tal evolução motivou o surgimento da manutenção 

preventiva segundo o modelo americano. Neste modelo a função manutenção é dividida e 

alocada a setores produtivos, diferente do passado em que a manutenção era uma atividade 

realizada pela própria pessoa que operava a máquina.   

No pós-guerra novos equipamentos e inovações foram sendo executados. Nesta época 

não se pode afirmar categoricamente que os equipamentos estivessem sendo utilizados de 

maneira eficiente. Com o aumento de produção, o departamento operacional passou a se 

dedicar somente à produção, não restando outra alternativa ao departamento de manutenção 

senão, se responsabilizar por quase todas as funções de manutenção.   

À medida que se passava para uma etapa de desaceleração de crescimento econômico, 

começava-se a exigir das empresas cada vez mais a competitividade e redução de custos, 

aprofundando o reconhecimento de que um dos pontos decisivos seria a busca da utilização 

eficiente dos equipamentos já existentes, até o limite. 

Como uma função na atividade industrial, cronologicamente, a manutenção passou a 

merecer maiores cuidados e dedicação através de estudos, e reconhecimento de sua 

importância A Tabela 1.1 e a Figura 1.1 apresentam um histórico da evolução das filosofias 

de manutenção no Brasil nas últimas décadas. Além disso, a manutenção envolve muitos 

aspectos além do tecnológico. Engenhar um sistema produtivo implica em aspectos 

econômicos e metodológicos associados aos de natureza tecnológica. 

Sendo assim, um planejamento adequado e controle da manutenção para uma empresa 

são de suma importância, uma vez que este organiza e melhora os problemas que poderão 

surgir dentro de sua própria manutenção não se limitando apenas a corrigir problemas 

cotidianos, mas também buscando a melhoria constante, aproveitando o máximo rendimento 

dos instrumentos de produção.  
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Tabela 1.1 Histórico da Evolução da Manutenção 

 

Fonte: http://www.eps.ufsc.br/disserta98/jerzy/figura/FIG2.gif 

 

- Em 1951 a Manutenção Preventiva (MP); 

- Em 1954 a Manutenção do Sistema Produtivo (MSP); 

- Em 1957, a Manutenção Corretiva com incorporação de Melhorias (MM). 

Na década seguinte 1960 aparecem: 

- A Introdução da Prevenção de Manutenção, em 1960; 

- A Engenharia da Confiabilidade, a partir de 1962; 

- E a Engenharia Econômica. 

Nos anos 70 desenvolvem-se: 

- A Incorporação dos conceitos das Ciências Comportamentais 

- O Desenvolvimento da Engenharia de Sistemas 

- A Logística e a Terotecnologia; 

- A oficialização da TPM na empresa japonesa Nippon Denso, em 1971. 

Na década de 1980 tem-se: 

- A fundação do JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance); 

- E a introdução da TPM no Brasil, em 1986. 

Até o momento, nesta década de 1990, registra-se: 

- A introdução da Engenharia Mecatrônica; 

- Empresas brasileiras implantando a TPM; 

- Outras empresas preparando-se para implantar a TPM; 

- E duas empresas candidatas ao prêmio TPM no Brasil. 
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Figura 1.1 Representação da evolução da manutenção ao longo dos anos. 

 

1.2 Justificativa 

 

Diante da importância crescente da manutenção evidenciada no item anterior, percebe-

se como relevante para as organizações, cujo negócio não é manutenção, identificar se e como 

a função manutenção, sendo esta uma função de suporte ao negócio, pode contribuir para 

ajudar a organização a alcançar seus objetivos estratégicos e quais as competências da função 

manutenção, uma vez alinhada a estratégia da empresa e quais objetivos de desempenho 

devem ser priorizados para esta função e quais indicadores devem ser utilizados para avaliar o 

desempenho da função manutenção e sua contribuição para o negócio da organização. Além 

destes aspectos, para tornar possível que a função manutenção desempenhe as competências 

identificadas, é preciso prover uma infra-estrutura para isto, esta infra-estrutura envolve 

definir qual a filosofia ou filosofias de manutenção mais adequadas, a utilização de sistemas 

de informação para controle e avaliação do processo e do produto da manutenção e o 

envolvimento e comprometimento de pessoas e atribuições de responsabilidades. 

Este trabalho pretende estabelecer um modelo de gestão da manutenção que trate todos 

os aspectos descritos acima para o setor de manutenção da INFRAERO-RECIFE (MARF). 
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1.3 Contextualização do problema  

 

A INFRAERO tem por finalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial e 

comercialmente a infra-estrutura aeroportuária e de apoio à navegação aérea, que lhe for 

atribuída pelo ministério da defesa, prestar consultoria e assessoramento em suas áreas de 

atuação e a construção de aeroportos, bem como realizar quaisquer atividades correlatas ou 

afins. 

Dentre as suas competências, cabe a INFRAERO superintender técnica, operacional, 

administrativa, comercial e industrialmente as unidades de infra-estrutura aeroportuária, os 

órgãos de apoio à navegação aérea e outros sob sua jurisdição.  

Atualmente a manutenção da INFRAERO-RECIFE tem como objetivo estabelecer 

metodologias e as diretrizes para execução das manutenções programadas e não-programadas 

dos subsistemas sob sua responsabilidade (apêndice 4). 

Alguns equipamentos quando indisponíveis podem comprometer a categoria do 

aeroporto. 

Dentre os equipamentos que influenciam na categoria do aeroporto, podem ser citados: 

o caminhão LIMPA PISTA, o qual é responsável pela limpeza de partículas sólidas no asfalto.   

A operacionalidade do CCI (carro de combate a incêndio), que tem como finalidade extinguir 

focos de incêndio local bem como ser utilizado como agente extintor de incêndio em 

aeronaves, provocados por alguma eventualidade de pouso de emergência.  

Também deve ser destacado a importância do funcionamento do sistema transportador 

de bagagens, o qual é de vital importância para um funcionamento adequado de um aeroporto, 

pois, a sua indisponibilidade pode gerar insatisfação dos clientes (passageiros) quanto aos 

serviços prestados pela empresa  acarretando em atrasos de vôos e tempo prolongado em fila 

de espera. Na figura 1.2 apresenta fotos ilustrativas desses equipamentos. 

Pelo exposto percebe-se que a função manutenção tem impacto direto no negócio da 

INFRAERO, sendo a sua gestão fundamental para o bom desempenho (para o bom 

fornecimento de produtos/serviços) das unidades aeroportuárias.  
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Figura 1.2 Fotos de equipamentos aeroportuários que influenciam na categoria do aeroporto. 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

LIMPA PISTA 

          CCI 

   ESTEIRA DE BAGAGEM 
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1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é propor um modelo de gestão da manutenção que 

alinhe a função manutenção à estratégia do negócio de uma organização aeroportuária. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho de dissertação constituem os citados abaixo: 

1. Definir as competências da manutenção (competências internas), identificando qual o 

papel da função manutenção na estratégia da INFRAERO. 

2. Estabelecer quais estruturas organizacionais serão necessárias para viabilizar as 

competências da manutenção, tais como: 

• SI (Sistema de Informação); 

• Políticas e Procedimentos de Manutenção; 

E detalhar as que já existem. 

3. Identificar e estabelecer as formas de integração que facilitarão o desenvolvimento das 

atividades dentro da função manutenção, explicitando papéis e responsabilidades. 

4. Especificar e relatar as métricas de sucesso através da pesquisa de documentos da 

organização para acompanhamento do desempenho da função manutenção.  

 

1.5 Organização do trabalho  

 

O presente trabalho, além deste Capítulo 1 com uma introdução, em que consta a 

contextualização do problema, a justificativa e os objetivos gerais e específicos desta 

dissertação, está organizado nos seguintes capítulos: 

Capítulo 2 – Fundamentação Teórica e Revisão de Literatura, nele são descritos todos 

os conceitos necessários para o entendimento deste trabalho, sendo estes conceitos clássicos 

da área de manutenção, tais como: tipos de abordagens de manutenção, filosofias de 
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manutenção, indicadores de desempenho, sistemas de informação para manutenção, modos de 

falhas, entre outros. Além de outros modelos e resultados sobre manutenção encontrados na 

literatura. 

Capítulo 3 – Neste capítulo será apresentado o modelo de gestão de manutenção 

proposto. 

Capítulo 4 – Apresenta uma aplicação do modelo proposto em uma empresa 

aeroportuária. 

Capítulo 5 – Neste capítulo são apresentadas as considerações finais, limitações do 

trabalho, sugestões para futuros trabalhos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DE LITERATURA 

 

Segundo Campello (2000), as atribuições de uma manutenção incluem: 

1) Elaborar e implementar sistemáticas de manutenção preventiva; 

2) Estabelecer uma sistemática de coleta e registros das ações; 

3) Elaborar e aplicar métodos matemáticos e estatísticos nos dados dos registros de 

forma a se poder melhorar a engenharia, a analisar os custos e estabelecer modelos que 

possam identificar o que deve ser feito, onde e como, para melhoramentos e correções. 

As atividades relacionadas à manutenção deverão ser vistas como parte de 

funcionamento de um sistema como todo, fazendo com que ele tenha capacidade de 

automanter-se e também de adaptar-se de modo a operar dentro dos requisitos necessários e 

das restrições de custos existentes. Em geral, a manutenção cuida da parte física de um 

sistema o qual é constituída pelos equipamento/sistemas em operação e os meios para mantê-

los dentro das exigências operacionais. É função também da manutenção exercer o papel de 

gerenciamento e planejamento das atividades da equipe de manutenção e prover estudos para 

o acompanhamento e otimização do uso de equipamentos em operação, permitindo com que 

partes físicas funcionem de forma efetiva, eficaz e eficiente, desempenhando os papéis aos 

quais se destinam.  

Segundo Adolfo (2004) manutenção é definido como uma combinação de ações 

técnicas, administrativas e gerencial, adotadas durante o ciclo de vida de um item, tendo como 

finalidade mantê-lo dentro de um estado ao qual possa desempenhar a sua função. 

Ainda em outras definições, consideram a gestão de manutenção como a gerência de 

todos os recursos possuídos por uma companhia, baseada na maximização do retorno no 

investimento do recurso. Segundo Wireman (1998), a gestão de manutenção inclue, mas não 

deve ser limitado à manutenção preventiva (PM), sistema de ordem de serviço, treinamento 

técnico e interpessoal, participação operacional, manutenção centrada em confiabilidade 

(RCM), a manutenção produtiva do total (TPM), etc. Uma outra aproximação à definição da 

gestão de manutenção oferecida por Duffuaa et al. (2000), mostra que um sistema de 

manutenção pode ser visto como uma entrada simples “output do sistema”.  As entradas são 

consideradas: a gerência, as ferramentas, o equipamento, etc., e a saída é o equipamento que 

trabalha dentro da margem da confiança operacional, estando bem configurado para alcançar 
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os objetivos operacionais da planta de operação. Jonsson (2000), mostra que a manutenção 

muitas vezes apresenta falta de metodologias eficazes de prevenção e de integração de 

métodos em companhias de fabricação.  De acordo com Vagliasindi (1989), isto é porque a 

manutenção é composta de variedades de atividades que torna muito difícil encontrar 

procedimentos e sistemas de informação que facilitem o processo de melhoria. 

Normalmente, há uma diversificação muito elevada de problemas encontrados na 

manutenção, conseqüentemente, torna-se difícil criar uma metodologia operativa de 

aplicabilidade geral. Hipkin et al. (1999) apresentam aspectos que geram dificuldades na 

implementação de metodologias dentro de sistemas de manutenção. Por Exemplo, os 

gerentes, os supervisores e os operadores encontram tipicamente falta de conhecimento do 

processo, seguido pela falta dos dados históricos, falta de apoio da gerência, e medo dos 

rompimentos dos métodos tradicionais utilizados. Adicionalmente, durante as últimas duas 

décadas, em consequência da execução de tecnologias avançadas de fabricação e de sistemas 

de produção just-in-time, fez com que a natureza do ambiente de produção mudasse. Isto 

permitiu que muitas companhias fabricassem produtos em larga escala e de maneira altamente 

eficiente. Em plantas altamente automatizadas, a natureza integrada do equipamento, e as 

exigências de conhecimento elevado, podem fazer com que seja mais difícil diagnosticar e 

resolver os problemas no equipamento, Buchanan (1985). Os problemas em sua maioria são 

normalmente complexos e difíceis de resolver quando a intervenção humana é requerida 

nesses ambientes altamente automatizados.   

 

2.1 A função manutenção 

 

A função manutenção, como função suporte em uma empresa, é importante para ajudar 

a manter a competitividade de uma empresa. Um equipamento quando não-mantido, pode 

fazer com que uma determinada planta esteja em desvantagem em um mercado que requeira 

produtos a baixos custos e qualidade elevada e que seja entregue rapidamente. O equipamento 

corretamente mantido terá uma disponibilidade mais elevada e uma vida mais longa. O 

equipamento mal mantido falhará freqüentemente e necessitará ser substituído rapidamente. 

Adicionalmente, o equipamento mal mantido apresenta menores chances de produzir produtos 

de qualidade. Nas duas décadas passadas, as mudanças no ambiente da produção fizeram a 

tarefa da manutenção cada vez mais complexa. Devido à automatização dos processos, o 
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diagnóstico e o reparo dos equipamentos tornaram-se mais difíceis, Robinson (1987). 

Equipamentos cada vez mais automatizados exigem cada vez mais da função manutenção no 

que diz respeito em reparar rapidamente o equipamento e impedir as falhas de ocorrerem, 

Collins & Hull (1986).  

Para Kardec et al. (2002), a missão da manutenção nos tempos atuais, é garantir a 

disponibilidade da função dos equipamentos e instalações quando demandado pelo sistema de 

produção com confiabilidade, segurança e preservando o meio-ambiente ao menor custo. 

O desenvolvimento da função manutenção deve aliar o aprimoramento de técnicas e 

métodos de gerenciamento que promovam a diminuição e probabilidade de falhas 

antecipando-se a ocorrência, com importância relativa ao tratamento das falhas ocasionais 

remanescentes. 

Segundo Kardec & Nascif (1998), a função manutenção pode ser resumida como a 

maior disponibilidade confiável da planta industrial ao menor custo. Então, quanto maior essa 

disponibilidade menor a demanda de serviços e, conseqüentemente de custo, favorecendo o 

crescimento da produtividade da função manutenção.  

De forma genérica e simplificada a função manutenção pode ser divida em três macros 

atividades: Planejar, Programar e Executar as atividades de Manutenção. 

 No planejamento da função manutenção deve-se realizar estudos de equipamentos e 

sistemas, estabelecer referenciais de desempenho e definir a forma de avaliação de 

equipamentos e sistemas, além do estabelecimento de filosofias, normas e procedimentos para 

a programação e execução da função manutenção. 

 Na macro atividade programação, elabora-se a programação de manutenção ou 

programa de manutenção, define-se o que deve ser mantido, quando e como e, identificam-se 

as necessidades de recursos humanos, financeiros, sobressalentes, materiais, 

ferramenta/instrumentos para realização da programação. 

 A execução das atividades de manutenção representa a realização de tudo que foi 

programado e controle dos recursos disponibilizados para este fim. 
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2.2 Definições e Filosofias de Manutenção 

 

Apesar de na prática boa parte das empresas adotarem uma conceituação que pode 

apresentar pequenas diferenças entre si, as ações de manutenção podem e devem ser 

estabelecidas em três grupos conforme a seguinte conceituação: 

• Manutenção preventiva - Segundo a norma (NBR-5462/1994, 2.8.7), é uma 

manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios 

prescritos, destinados a reduzir a probabilidade de falha ou degradação do 

funcionamento de um item. 

• Manutenção corretiva - Segundo a norma (NBR-5462/1994, 2.8.8), é uma 

manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane, destinada a recolocar um 

item em condições de executar uma função requerida.  

• Manutenção preditiva - Segundo a norma (NBR-5462/1994, 2.8.9), é uma 

manutenção que permite garantir uma qualidade de serviço desejada, com base na 

aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se de meios de supervisão 

centralizados ou de amostragem, para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva 

e diminuir a manutenção corretiva.  

Dentre as filosofias de manutenção podem ser citadas a Manutenção Centrada na 

Confiabilidade (MCC) e a Manutenção Produtiva Total (TPM) que serão abordadas nos 

próximos parágrafos. 

 

2.2.1 MCC 

 

Na metade da década de 1970, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos (US 

Department of Defense) queria saber mais acerca do então “estado da arte” do pensamento da 

manutenção em aviação, isso foi devido ao fato que na metade do século passado, o número 

de acidentes na aviação civil era de 60 por milhão de decolagens, o que significa um índice 

altíssimo. Para conter esses acontecimentos foi elaborado um relatório sobre este assunto 

vindo da indústria de aviação. Este relatório foi escrito por Stanley Nowlan e Howard Heap 
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(1978), da empresa United Airlines. Foi dado o título de "Reliability Centered Maintenance". 

O relatório foi publicado em 1978, e ainda hoje é um dos mais importantes. 

A MCC (Manutenção Centrada na Confiabilidade) muda radicalmente o foco dado à 

manutenção, pois passa a considerar a preservação das funções dos equipamentos e não a 

preservação dos equipamentos em si, foco tradicional da Manutenção. A metodologia de 

MCC desenvolvida por John Moubray (1996) consiste em processo usado para determinar os 

requisitos de manutenção de qualquer item físico no seu contexto operacional. Essa técnica 

visa estudar as diversas formas de como um componente pode vir a falhar, visualizando 

através disto as ações de bloqueios pertinentes a serem tomadas se colocando como um 

instrumento para tomada de decisão gerencial, sobre quais diretrizes da política de 

manutenção a serem seguidas por um processo industrial. 

Para a implantação de um trabalho baseado em MCC, busca-se primeiramente a 

seleção de um sistema operacional a ser estudado, como por exemplo, uma lavadora de 

garrafas (indústria alimentícia). É recomendável escolher um sistema com menor 

disponibilidade física do processo. 

O passo seguinte é a formação da equipe de MCC, onde deverá se fazer presente um 

representante de cada área que tenha influência sobre o sistema escolhido, sendo coordenados 

por um facilitador que possua um excelente conhecimento na técnica, pois do mesmo 

dependerá o sucesso do empreendimento, sendo ele a pessoa que orientará a equipe na 

aplicação correta da filosofia da MCC e organizará o escopo dos trabalhos, de forma a 

abranger todos os equipamentos pertinentes, presidirá todas as reuniões da equipe primando 

pelo caminho da objetividade e foco no resultado, e por fim, reunirá todas as informações 

levantadas e condensadas em uma única documentação, que se constituirá como sendo o 

trabalho final de revisão MCC daquele sistema escolhido. 

A equipe de MCC será formada por representantes de cada área que podem influenciar 

no sistema escolhido; isto se dá devido ao fato de tanto as perguntas como também as 

respostas sobre os itens, não serem de domínio completo de uma só pessoa, já que há coisas a 

que só o mantenedor se atém; por um outro lado, também existem questões de domínio 

exclusivo do operador. Deste modo a reunião destes vários pontos de vistas de um 

equipamento enriquece sobremaneira a sua avaliação por completo, evitando assim que 

importantes nuanças sejam esquecidas.  

Montadas a equipe de MCC, ela buscará o alcance dos quatro objetivos da manutenção 

centrada em confiabilidade, segundo Smith (1997). 
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• Preservar as funções do sistema; 

• Identificar modos de falha que influenciam tais funções; 

• Indicar a importância de cada falha funcional; 

• Definir tarefas preventivas em relação às falhas funcionais. 

Ainda na concepção de Smith (1997), para se chegar à concretização destes quatro 

objetivos, deve ser desenvolvido o trabalho em MCC, seguindo alguns passos mostrados 

abaixo: 

• Seleção do sistema e levantamento de dados; 

• Definição das fronteiras do sistema; 

• Descrição do sistema e subsistemas; 

• Identificação das funções e falhas funcionais; 

• Análise de modos de falhas (FMEA); 

• Diagramas de decisão. 

 

 

Figura 2.1 Equipe MCC (Viana, 2002 p.102) 
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2.2.2 TPM 

 

A Manutenção Produtiva Total (em inglês, Total Productive Maintenance-TPM) é 

uma técnica desenvolvida no Japão na década de 70, para melhoria da qualidade dos produtos 

e serviços. Tavares (1999), define como uma filosofia de manutenção que envolve o conjunto 

de todos os empregados da organização, através da reformulação e melhoria da sua estrutura, 

pela maior qualificação das pessoas e melhoria dos equipamentos, buscando a maximização 

da eficiência dos equipamentos ou instalações. 

A TPM significa uma manutenção autônoma da produção que tenta otimizar a 

habilidade do operador e o conhecimento do seu próprio equipamento para aumentar ao 

máximo a sua eficiência de operação, estabelecendo assim, um esquema de limpeza e 

manutenção preventiva para prolongar a vida útil do equipamento. Procura, também, envolver 

todos os funcionários, desde a alta administração até membros das equipes individuais que 

participam do sistema.  

O conceito básico da TPM é a reformulação e a melhoria da estrutura empresarial a 

partir da reestruturação e melhoria das pessoas e dos equipamentos, com envolvimento de 

todos os níveis hierárquicos e a mudança da postura organizacional. Em relação aos 

equipamentos, significa promover a revolução junto à linha de produção, através da 

incorporação da “Quebra Zero", "Defeito Zero" e "Acidente Zero”. 

 A TPM cria um auto gerenciamento no local de trabalho, uma vez que, os operadores 

assumem a propriedade de seu equipamento e cuidam dele eles próprios. Eliminando-se as 

paradas e defeitos cria-se confiança. A TPM respeita a inteligência e o potencial de 

conhecimento de todos os empregados da empresa. O conceito de propriedade de 

equipamento junta a força (poder) do homem ao equipamento do sistema de produção, para 

criar produtos da cultura de valor. 

A essência da TPM é que os operadores dos equipamentos de produção participem dos 

esforços de manutenção preventiva, auxiliem os mecânicos nos consertos quando o 

equipamento está fora de operação e, juntos, trabalhem no equipamento e no processo de 

melhoria do grupo de atividade. 

A definição da TPM, proposta em 1971 pela JIPM (Japan Institute of Plant 

Maintenance), foi revista em 1989, estabelecendo-se uma nova exposição, que se constitui dos 

cinco itens seguintes: 
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1 - Tendo como o objetivo a constituição de uma estrutura empresarial que busca a 

máxima eficiência do sistema de produção (eficiência global);  

2 - Construindo, no próprio local de trabalho, mecanismos para prevenir as diversas 

perdas, atingindo "zero de acidente, zero de defeito e zero de quebra/falha", tendo como 

objetivo o ciclo total de vida útil do sistema de produção;  

3 - Envolvendo todos os departamentos, começando pelo departamento de produção, e 

se estendendo aos setores de desenvolvimento, vendas, administração, etc; 

4 - Contando com a participação de todos, desde a alta cúpula até os operários de 

primeira linha; 

5 - Atingindo a perda zero por meio de atividades sobrepostas de pequenos grupos.  

Em harmonia com a definição da TPM, cada uma das letras possui um significado 

próprio como segue: 

- A letra "T" significa "TOTAL". Total no sentido de eficiência global, no sentido de 

ciclo total de vida útil do sistema de produção e no sentido de todos os departamentos e de 

participação; 

- A letra "P" significa "PRODUCTIVE". A busca do sistema de produção até o limite 

máximo da eficiência, atingindo "zero acidente, zero defeito e quebra/falha zero", ou seja, a 

eliminação de todos os tipos de perda até chegar ao nível zero; 

- A letra "M" significa "MAINTENANCE". Manutenção no sentido amplo, que tem 

como objeto o ciclo total de vida útil do sistema de produção e designa a manutenção que tem 

como objeto o sistema de produção de processo único, a fábrica e o sistema de vendas. 

 

2.3 Avaliação de Desempenho de Equipamentos e Sistemas 

 

A avaliação de desempenho de um sistema tem por finalidade, o desenvolvimento das 

atividades de planejamento e gerenciamento no contexto de projeto, operação e manutenção 

de sistemas. Podendo ser ainda realizada na etapa de aquisição de equipamentos. 

Para que seja implantada a avaliação de desempenho nas empresas é preciso que 

alguns requisitos sejam atendidos. Tais como: 

• Formação na área de pesquisa operacional para a equipe responsável pelo 

desenvolvimento da avaliação de desempenho. 
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• Formação na área de confiabilidade, mantenabilidade e estatística, necessário para 

qualquer atividade na área de engenharia de manutenção. 

O nível de desempenho é expresso por um modelo probabilístico onde são empregados 

índices de desempenho. 

Quando se requer que um determinável nível de desempenho seja alcançado, deve 

haver mudanças nos equipamentos ou na estrutura de manutenção. Para efetuar este trabalho é 

necessária a interpretação dos modelos probabilísticos para que o padrão mais adequado seja 

estabelecido, sendo este a meta e referência no acompanhamento periódico do sistema.  

Dentre os atributos de desempenho de um equipamento ou sistema podemos citar: 

Disponibilidade (Confiabilidade e mantenabilidade), qualidade de serviço e custo, Almeida 

(2001, p.45). 

 

2.3.1 Disponibilidade 

 

Considere que S = {0, 1,..... r} seja o conjunto de todos os possíveis estados de um 

sistema. Quando um sistema se encontrar em qualquer um desses estados o mesmo estará 

operacional. Em outras palavras, o sistema estará operacional, ou seja, disponível. Dado um 

subconjunto D formado por todos os estados no qual o sistema encontra-se disponível e seja    

I = S-D o subconjunto formado pelos estados no qual o sistema está falho, ou seja, 

indisponível. Então se conclui que a disponibilidade instantânea ou pontual do sistema A(t), é 

definida como a probabilidade de que o sistema esteja disponível em um dado instante de 

tempo t ou de outra forma, como sendo a probabilidade de que o mesmo esteja em qualquer 

um dos estados pertencentes ao subconjunto D no instante t, ou seja, o sistema encontra-se 

operacional em t, Modarres (1999, p.16).  

 

 

                                                                                                                                                                           (Equação 1) 

 

 

Assim, disponibilidade é a probabilidade que um sistema está operacional (realizando 

a sua função) em um dado instante quando utilizado sob condições específicas. 
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A mantenabilidade influencia diretamente na disponibilidade, pois o tempo empregado 

no restabelecimento das condições operacionais, necessariamente retira o item da condição de 

operação. Porém, uma alta confiabilidade implica em menos necessidade de manutenção.   

Equipamentos reparáveis (que sofrem manutenção) nem sempre estão “prontos” 

quando são requisitados. Em resumo, a disponibilidade é uma composição de dois atributos: 

confiabilidade e mantenabilidade, Modarres (1999, p.16). 

 

2.3.2 Conceitos de disponibilidade 

 

As possibilidades de transição entre os estados de falha e operação de um sistema 

podem ser visualizadas através de uma utilização de uma Cadeia de Markov. A Análise 

Markoviana constitui-se em uma poderosa e flexível técnica de modelagem e análise 

amplamente empregada em análises dinâmicas de confiabilidade e disponibilidade de 

sistemas. Essa técnica permite analisar o comportamento de sistema, que pode mudar 

aleatoriamente de estado, relativamente no tempo. Desta forma, modelos Markovianos 

consistem em representações de cadeias de eventos, ou seja, transições dentro do sistema que, 

no contexto da análise de confiabilidade e disponibilidade, correspondem a seqüências de 

falhas e reparos. O modelo de Markov é analisado com o objetivo de obter atributos de 

confiabilidade como a probabilidade do sistema estar em um dado estado em um determinado 

instante, a quantidade média de tempo que o sistema passa em um determinado estado, o 

número esperado de transições entre estados como, por exemplo, representando o número de 

falhas e reparos. Modelos Markovianos fornecem grande flexibilidade na modelagem do 

comportamento dinâmico de sistemas. Eles podem ser usados em situações nas quais o 

emprego de modelos paramétricos simples do tempo de falha como as distribuições 

Exponencial e de Weibull não são suficientes para descrever as características dinâmicas da 

confiabilidade e disponibilidade de um sistema, como pode ser o caso de sistemas com 

redundâncias em standby. A figura 2.3 ilustra uma cadeia de Markov de um componente com 

dois possíveis estados. Modarres (1999, p.313). 
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Figura 2.2 Cadeia de Markov 

 

Os estados do sistema são os seguintes: 

            Estado 1: O componente está funcionando; 

Estado 0: O componente está falho; 

 
 

 

Tabela 2.1 Estados do Sistema 

 

Estado do 
Sistema 

 

Estado do 
Componente  

 

0 Falho 

1 Operacional 

 
 

 Uma transição do estado 1 para o estado 0 corresponde a uma falha do componente, 

enquanto que uma transição do estado 0 para o estado 1 significa que o componente tem sido 

reparado. Assim, a taxa de transição λ10 corresponde à taxa de falha do componente, enquanto 

que a taxa de transição µ01 é a taxa de reparo do mesmo. Para simplificar a notação neste 

simples exemplo, vamos escrever: 

Considerando as seguintes taxas de transição: 

 
•  λ 10 = λ : taxa de falha do componente; 

•  µ 01 = µ :  taxa de reparo do componente . 

  

As equações de estado são dadas pela seguinte expressão: 
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                                                                                        (Equação 2) 

 

Resolvendo a equação acima, assumindo que, o componente encontra-se operacional 

no início da missão, ou seja, 0)0(0 =P  e 1)0(1 =P , encontraremos a disponibilidade 

instantânea A(t) dada pela seguinte expressão: 

 

                                                                   (Equação 3) 

 

 

 

Quando o estado estacionário for atingido, será determinada a disponibilidade média 

_

A . A equação 3 resulta na seguinte expressão: 
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µ
+

=∞→ )(tA                                                                                                     (Equação 4) 

 

Assim a disponibilidade média pode ser escrita na seguinte forma, considerando 

MTBF1=λ  e MTTR1=µ : 
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                                                                              (Equação 5) 

 

 

 

2.3.3 Confiabilidade 

 

      De acordo com Modarres (1999, p.105), a confiabilidade R(t) é definida como a 

probabilidade que um sistema (componente, produto, etc.) irá realizar uma determinada 

função por um dado período de tempo t sob condições operacionais específica. Sendo T a 
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variável aleatória contínua que expressa o tempo de falha do componente, T>=0, a função 

de confiabilidade, R(t), pode ser expressa como: Modarres (1999, p.16), 

 

                                                                                                                                                                     (Equação 6) 

 

  Onde t é o instante final do período durante o qual o componente é observado, ou 

seja, o tempo de missão do mesmo. O componente falha em t ou após t. 

A função de confiabilidade, R(t), deve satisfazer três condições: 

 

•  

 

•  

 

•  

 

 Figura 2.3 Gráfico da confiabilidade (Fonte: Modarres, 1999 p.214) 

Segundo a figura 2.3, a curva de confiabilidade é monotonicamente decrescente para 

todo t. 

Para evitar ambigüidades a definição de confiabilidade deve ser feita levando em 

consideração: 

( ) 0);( ≥≥= ttTPtR

1)0( =R

0)(lim 0 =→ tRt
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• Falhas devem ser definidas relativamente à função realizada pelo sistema; 

• Unidade de tempo deve ser identificada: 

� Tempo corrido (calendário) 

� Tempo de operação 

� Ciclos (exemplo, pousos de um avião, giros de um motor elétrico, etc.) 

• Podem ser usadas outras unidades além de grandeza e tempo, como por 

exemplo: 

�   Em termos de quilômetros percorridos 

� Em termos de unidades ou bateladas produzidas 

• As condições operacionais devem ser especificadas: 

� Condições de operação: 

� Uso (temperatura, corrente, pressão, etc.) 

� Manutenção  

� Transporte, etc 

� Condições ambientais: 

� Temperatura 

� Umidade 

� Vibração 

� Altitude 
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2.3.3.1 Confiabilidade e qualidade 

 

Em Almeida (2001, p.73), qualidade pode ser considerada como o grau em que o 

produto atende as expectativas/ exigências do consumidor. Confiabilidade por sua vez, está 

voltada para a duração do uso de produto a partir do momento em que o mesmo entra em 

operação. Assim se a qualidade pode ser caracterizada por um conjunto de atributos de forma 

e função, a confiabilidade pode ser considerada como um atributo da qualidade. 

Confiabilidade está relacionada com a função desempenhada pelo produto. Então pode se 

dizer: 

• Produtos de baixa qualidade provavelmente terão baixa confiabilidade 

• Produtos de alta qualidade provavelmente terão elevada confiabilidade 

 

2.3.3.2 Formulação matemática da confiabilidade 

 

No estudo de confiabilidade, a derivada de F(t), distribuição acumulada de falhas, 

resulta numa função que é equivalente a densidade de probabilidade, e por esta razão que é 

equivalente a densidade de taxa de falha, f(t), Billinton (1983, p.126). Deste modo: 

 

 

 (Equação 7) 

 

 

 

Há um estudo generalizado sobre a formulação matemática da confiabilidade, que 

apresenta como resultado a taxa de falha ( )tλ , que é a relação entre a função densidade de 

falha ( )tf  e a função ( )tR , Modarres (1999, p.107): 

 

                                                         (Equação 8) 

 

 

( ) ( ) ( )
dt

tdR

dt

tdF
tf −==

( ) ( )
( )tR

tf
t =λ
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Outro importante parâmetro associado à confiabilidade é tempo médio para falha, 

(MTTF) que representa a vida média de um sistema. 

                                              ( ) ( )tdtRMTTF ∫
∞

=
0

                                                      (Equação 9) 

  

Billinton (1983, p.154) procura também alertar para uma diferença conceitual entre o 

tempo médio para falha (MTTF) e o tempo médio entre falhas (MTBF). Ele explica que o 

MTBF, que indica o ciclo entre falhas, excede o MTTF por uma margem que é atribuída ao 

tempo de reparo. Porém, como o tempo para reparo da maioria dos sistemas é, geralmente, 

muito pequeno em relação ao tempo de operação, os valores numéricos desses parâmetros são 

bastante próximos. 

 

2.3.3.3 Distribuição de probabilidade em confiabilidade 

 

Uma análise no histórico de manutenção de equipamentos revela que itens iguais, de 

um mesmo lote de fabricação, não falham ao mesmo tempo. Em geral, a falha desses itens 

obedece a uma distribuição de probabilidade. 

A determinação de probabilidade que rege o comportamento operacional de um 

equipamento, até que o mesmo venha falhar, pode ser determinado através de um teste de 

amostragem.  

As distribuições de probabilidade que possibilitam esse estudo podem ser agrupadas 

em dois tipos básicos: discretas e contínuas. 

Em seguida serão apresentados comentários sobre as principais distribuições ligados a 

confiabilidade O´connor (1985, cap.2). 

 

2.3.3.3.1 Distribuição Discretas 

 

São aquelas associadas às variáveis aleatórias que somente podem assumir valores 

discretos. As mais importantes para o estudo de confiabilidade são: 
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Distribuição Binomial: 

Esta distribuição focaliza uma situação em que há somente dois resultados possíveis, 

como por exemplo, o estado de um equipamento: em manutenção ou operação. Acrescenta-se, 

também o fato de que todos os possíveis resultados subseqüentes tenham as mesmas 

probabilidades. 

Sua função de distribuição de probabilidade é regida pela seguinte expressão: 

 

( )
( )

( )( )xnx pp
xnx

n
pnxf

−−
−

= 1
!!

!
,|                                                             (Equação 10) 

 

 

A expressão acima fornece a probabilidade de se obter x casos favoráveis e n-x casos 

desfavoráveis a n observações, em que p é a probabilidade associada aos casos favoráveis e 1-

p, aos desfavoráveis. 

O valor esperado E(x) e o desvio padrão DP dessa função são respectivamente: 

 

( ) npxE =
                                                                         (Equação 11) 

( )pnpDP −= 1                                                                                                (Equação 12) 

 

 

Distribuição de Poisson: 

Esta distribuição está associada a eventos que ocorrem a uma taxa média constante λ, 

em que apenas um de dois possíveis resultados é considerado. Sua função de distribuição de 

probabilidade é caracterizada pela seguinte equação: 

( ) ( ) ( )x
n

t
xf

n

λ
λ

λ −= exp
!

/                                                                                          (Equação 13) 

  

O valor esperado E(x) e o desvio padrão DP dessa função são respectivamente: 

 

( ) xxE λ=
                                                                         (Equação 14) 

( ) 2
1

xDP λ=                                                                                                         (Equação 15) 
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Essa função pode ser utilizada, por exemplo, para estudar o número de equipamentos 

recebidos para manutenção em determinado período. 

 

2.3.3.3.2 Distribuições contínuas 

 

São aquelas associadas as variáveis aleatórias que apresentam infinitos valores dentro 

de um intervalo finito. As mais importantes para o estudo de confiabilidade são: 

 

 

Distribuição normal: 

Esta função de distribuição de probabilidade apresenta grande aplicação na descrição 

de fenômenos que ocorrem na vida real, sendo amplamente empregada em controle de 

qualidade. 

Uma grande razão para aplicação desta função é que , quando se aumenta o tamanho 

da amostra de uma população, a distribuição das médias amostrais tende para a distribuição 

normal, conforme estabelece o Teorema do Limite Central. Sua expressão é: 

 

( )


















 −
−=

2

2

1
exp

2

1
,/

σ
µ

πσ
σµ

x
xf                                                           (Equação 11) 

 

O valor esperado E(x) e o desvio padrão DP dessa função são respectivamente µ e σ. 

No caso particular em µ=0 e σ =1 tem-se a função densidade de probabilidade normal 

padronizada, que é facilmente encontrada em forma de tabela. 

 

Distribuição Lognormal: 

É uma função de distribuição de probabilidade adequada para análise de 

confiabilidade, pois permite representar o comportamento de sistemas reparáveis que 

apresentem características de desgastes decorrentes do ciclo operacional. Sua expressão é: 

  

( )


















 −
−=

2

22

ln
exp

2

1
,/

σ
µ

πσ
σµ

x

x
xf                                                          (Equação 12) 
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  O valor esperado E(x) e o desvio padrão DP dessa função são respectivamente: 

 

( ) 







+=

2
exp

2σ
µxE                                                                                          (Equação 13) 

 

) (( )22 22exp22exp σµσµ +−+=DP                                                       (Equação 14) 

 

 

Distribuição Exponencial Negativa: 

Esta distribuição de probabilidade é por demais empregada no estudo de 

confiabilidade, pois possibilita mostrar a função de vida útil de um equipamento reparável, 

representado, portanto, a densidade de falha. Sua expressão é: 

 

( ) ( ) 00/0/ <=≥= − xparaxfexparaexf x λλλ λ                                           (Equação 15) 

 

    O valor esperado E(x) e o desvio padrão DP dessa função são respectivamente: 

 

( ) λ1=xE                                                                                                          (Equação 16) 

 

λ1=DP                                                                                                            (Equação 17) 

 

O valor esperado, ( ) λ1=xE , expressa o tempo médio para falha e o parâmetro λ 

representa a taxa de falha do equipamento.  

 Pelo fato da Distribuição Exponencial Negativa representar a vida útil de um 

equipamento, pode-se obter uma expressão matemática que descreva a expectativa de vida útil 

do mesmo, ou seja, a função confiabilidade. Ela corresponde à probabilidade de não ocorrer 

falha no equipamento até o tempo x. 

Considerando o tempo como variável, a função confiabilidade é obtida integrando a 

função ( ) tetf λλ −= de 0 até t e subtraindo o resultado de 1, ou seja: 

 

( ) ∫ −−=
t

tetR
0

1 λλ                                                                                                 (Equação 18) 
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 A Distribuição Exponencial negativa apresenta a propriedade de ”não possuir 

memória”. Billinton (1983, p.153) demonstra que, para esta distribuição, a probabilidade de 

falha em qualquer instante t independe do tempo de operação anterior (ta), depende somente 

do período de tempo t considerado, ou seja: 

 

( ) ( )tTPtTttTP aa >=>+> |                                                                       (Equação 19) 

                                                           

Considerando que muitos equipamentos formados por componentes eletrônicos têm 

esta característica, tal fato reforça a condição da utilização Distribuição Exponencial Negativa 

na análise da confiabilidade dos mesmos. 

 

Distribuição Exponencial Gama: 

Esta distribuição permite analisar situações de confiabilidade de um sistema que 

admita um número de falhas parciais que fique inoperante, ou o tempo da n-ésima falha 

quando o tempo de falha é exponencialmente distribuído. Sua função de distribuição de 

probabilidade é: 

( )
( )

( ) ( ) ( ) 000exp,/ 1 <=≥−= −
xparaxfexparaxx

n
nxf

n λλ
τ
λ

λ     (Equação 20) 

 

onde: 

 ( ) ( )dxxxn n −= ∫
∞

− exp
0

1τ                                                                               (Equação 21) 

   O valor esperado E(x) e o desvio padrão DP dessa função são respectivamente: 

 

( ) λnxE =                                                                                                          (Equação 22) 

 

λnDP =                                                                                                        (Equação 23) 

 

Na análise de um sistema reparável, regido por esta distribuição, λ representaria a taxa 

de falhas e “n” o número de eventos necessário para levá-lo a situação de falha. Convém 

observar que a função de distribuição exponencial negativa é um caso particular da função 

Gama, em que n=1. 
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Esta distribuição, também, pode ser convenientemente utilizada em substituição à 

Lognormal, por simplicidade algébrica, Almeida (1989, p.2). 

 

Distribuição Qui-Quadrado: 

Este é um caso particular da distribuição gama em que λ é igual a 1/2. Defini-se, 

também, o parâmetro ν, chamado grau de liberdade, tal que, ν = 2 n. Sua importância se deve 

a grande utilidade nos testes de aderência, análise de intervalos de confiança e teste de 

hipótese. Sua função de distribuição de probabilidade é: 

( )
( )

( ) ( ) ( ) 0002exp
2/2

1
/ 2

2
≤=>−= xparaxfexparaxx

n
nxf

n

n
(Equação 24) 

            

            O valor esperado E(x) e o desvio padrão DP dessa função são respectivamente: 

 

( ) nxE =                                                                                                              (Equação 25) 

 

nDP 2=                                                                                                          (Equação 26) 

 

Distribuição de Weibull: 

A grande importância desta distribuição no estudo de confiabilidade dos equipamentos 

é sua flexibilidade, pois seus parâmetros permitem ajustá-la, possibilitando à análise de casos 

em que a taxa de falha é variável. Sua função de distribuição de probabilidade é: 

( ) ( ) 000exp,/
1

<=≥







−








=

−

xparaxfexpara
xx

nxf
ηηη

β
β

β

          (Equação 27) 

Onde: 

β é chamado de parâmetro de forma; 

η é chamado de parâmetro de escala ou vida característica. 

Considerando o tempo como variável, a função confiabilidade é obtida integrando a 

função de distribuição de probabilidade f(t) de 0 até t e subtraindo o resultado de 1, obtendo-

se: 

( )



















−=

β

η
t

tR exp                                                                                         (Equação 28)  
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A taxa instantânea de falha λ (x) é dada pela expressão abaixo:  

( )



















−=

−1β

ηη
β

λ
t

t                                                                                      (Equação 29) 

 

Podendo-se fazer as seguintes considerações associadas a um equipamento: 

β<1, a taxa de falha é decrescente: período de falhas prematuras; 

β=1, a taxa de falha é constante: período de vida útil; 

β>1, a taxa de falha é crescente: período de envelhecimento. 

 

 

2.3.3.4 Itens reparáveis e não reparáveis 

2.3.3.4.1  Componente ou Sistema Não-Reparável:  

 

É aquele que para os objetivos da presente análise de confiabilidade está operando em 

t = 0 (início do período de observação) e que continua em serviço até o tempo de falha em 

T= t. Ao ocorrer uma falha, nós não consideramos a possibilidade de o mesmo ser reparado e 

colocado novamente em operação. Assim, pode-se considerar que um componente não 

reparável é aquele que é descartado ou substituído por um novo componente quando o mesmo 

falha. A “manutenção” do mesmo compreenderia em sua completa substituição por um novo 

componente.  

 Note que o conceito de componente (ou componente) não reparável é dependente dos 

objetivos da análise de confiabilidade bem como da informação disponível sobre o 

componente durante a nossa análise. Exemplos: 

• Lâmpadas 

• Transistores 

• Pentes de memória RAM 

•  Alguns eletrodomésticos (dependendo do custo de manutenção) versus a compra de 

um novo equipamento 

• Alguns tipos de satélites não passíveis de manutenção 
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 A confiabilidade de sistemas/componentes não-reparáveis é analisada através da 

distribuição do tempo de falha. Esta distribuição pode ser representada pela função de 

densidade de probabilidade (PDF), função de distribuição acumulada (CDF), ou taxa de falha. 

 

2.3.3.4.2 Componente ou Sistema Reparável: 

 

  É aquele que após falhar é colocado novamente em operação através de qualquer 

procedimento que não seja a completa substituição do mesmo sendo passível de manutenção. 

A seguinte terminologia adotada universalmente é introduzida, Almeida (2001, p.37); 

• TTF (Time do Failure) - corresponde até a ocorrência da primeira falha, para itens 

não-reparáveis; 

• TTR (Time to Repair) - significa o tempo utilizado para restabelecimento das 

condições operacionais do item. A esperança dos diversos TTR é denominada MTTR 

(Mean Time to Repair); 

• TBF (Time Between Failure) - corresponde ao tempo compreendido entre duas falhas 

consecutivas, e seu emprego se dá para itens reparáveis. O tempo médios dos diversos 

TBF’S é denominado MTBF (Mean Time Between Failures) também chamado tempo 

médio entre falhas por vezes também denotado por TMEF.    

 

  
 Figura 2.4 Tempos de falhas de um sistema (Almeida 2001, p.37). 
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2.3.3.5 A curva da banheira 

 

 A forma da taxa de falha indica como o componente “envelhece”, ou seja, a taxa de 

falha mostra as mudanças na probabilidade de falha de m componente ao longo de sua 

operação. Modarres (1999, p.109). 

O comportamento da taxa de falha em geral, pode ser identificado três tipos básicos da 

taxa de falha, conforme mostrado na figura abaixo: 

 

 
Figura 2.5 Comportamento da taxa de falha 

Crescente:  

• O componente está sujeito a um processo de desgaste.  

• O componente possui uma maior probabilidade de falha à medida que o tempo 

operacional aumenta. 

Decrescente: 

• O componente possui uma menor probabilidade de falha com o passar do tempo 

operacional 

• Observa-se em geral no início da operação de um novo componente sofre falhas 

devido a defeitos de projeto manufatura, ou instalação do mesmo componente o qual 
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sofre falhas devido a defeitos de projeto, manufatura ou construção, ou instalação do 

mesmo. 

 

Da mesma forma, ao se observar um conjunto dos mesmos componentes, uma taxa de 

falha decrescente pode representar esta população na qual somente alguns componentes são 

defeituosos. Assim, quando a população de componentes é inicialmente colocada em serviço, 

a taxa de falha pode ser relativamente elevada até que os componentes defeituosos são 

removidos devido à falha dos mesmos e a taxa de falha observada decresce. 

 
 
 Constante: 
 

• O componente possui uma taxa de falha aproximadamente constante. 

• As falhas são aleatórias, ou seja, a probabilidade de falha do componente é a mesma 

para qualquer valor do tempo operacional. 

Na prática, um componente pode apresentar uma combinação dos três tipos básicos 

levando a taxa de falha a apresentar um formato de “banheira”. 

É a chamada Curva da Banheira, como mostra a próxima ilustração: 

 

 
Figura 2.6 Comportamento da taxa de falha (Modarres, p.109) 

 

A taxa de falha inicialmente decresce, depois tem um período de baixa taxa de falha 

(possivelmente constante), e então λ (t) cresce à medida que o componente (ou sistema) 

“envelhece”. 

 Ao observar um grupo de componentes, os processos de manufatura introduzem 

falhas em alguns dos componentes fabricados. Estas falhas não são detectadas, levando a 
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falhas precoces de alguns desses componentes. O fabricante então utiliza o Burn-in, ou seja, 

os componentes são testados na fábrica para assim detectar os componentes falhos (com 

defeitos de fabricação antes dos mesmos chegarem ao consumidor). 

A tabela seguinte resume as principais características da curva da banheira. 

 

Tabela 2.2 Características da Curva da Banheira 

 

ETAPA CARACTERIZAÇÃO CAUSAS PALIATIVOS PARA 

REDUÇÃO 

MORTALIDADE 
INFANTIL 
  
 

 

Taxa de Falha 
Decrescente 

Defeitos de fabricação: 
 

• Soldagens 
 
•  Fissuras 

 
 
• Rachaduras 
 
• Problemas no 

controle de 
qualidade 

 
 
• Erro humano 
    (Treinamento) 
 
• Erros de montagem 

 
• Burn-in 
 
• Controle     de 

Qualidade 
 

• Testes de aceitação 
  
 
 
  
 

VIDA ÚTIL Taxa de Falha 
Aproximadamente 
Constante 
 
 

• Cargas externas 
               Aleatórias 
 

• Erros humanos 
 
• Eventos não 

              previstos 
              (aleatórios) 
 

• Uso de 
Redundâncias 
 

• Over-design 

(super –especificações) 

DESGASTE Taxa de Falha Crescente • Fadiga 

• Corrosão 

• Envelhecimento 

(tempo operacional) 

• Fricção 

• Cargas Cíclicas 

• Manutenção 

preventiva 

• Substituição de 

componentes 

• Melhoria da 

tecnologia 

• Manutenção 

centrada em 

confiabilidade 
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2.3.4 Mantenabilidade 

 

A mantenabilidade M(t) é definida como a probabilidade que um dado sistema falho 

seja retornado para a operação dentro de um período de tempo quando manutenção é realizada 

de acordo com procedimentos estabelecidos. Almeida (2001, p.46). 

Quando um equipamento é passível de manutenção (Corretiva após falha, ou 

preventiva), a facilidade com o qual o mesmo sofre manutenção, reparo, e retornado à 

operação é medida através de sua mantenabilidade. 

A mantenabilidade representa uma medida de downtime do equipamento, ou seja, do 

tempo que o mesmo se encontra fora de serviço. Esta por sua vez, está relacionada aos 

períodos de tempos envolvidos nas ações de restabelecer os equipamentos à operação normal, 

devendo ser destacado o TTR, tempo para reparo ou de interrupção devido à falha, a partir do 

qual se obtém a média MTTR. O MTTR representa o parâmetro da função mantenabilidade. 

Em outras palavras, mantenabilidade:  

• Medida em tempo de relógio (tempo corrido) 

• Equivale ao tempo em que os reparos estão sendo efetuados: tempo de reparo 

Porém, outros atrasos podem ser incluídos, devendo ser destacados: 

• Tempo administrativo 

• Tempo de chegada de peças, etc. 

 

2.3.5 Qualidade de serviço 

 

A qualidade de serviço é um conjunto de características de desempenho de sistemas 

que está prestando o serviço, dado que este sistema está no estado de funcionamento, isto é 

disponível. Almeida (2001, p.47). 
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2.3.6 Custo 

 

 A escolha de qualquer ação no processo avaliação requer a determinação dos custos 

envolvidos. Isto implica na necessidade da explicitação clara de custos. 

O custo na operação/ manutenção de um sistema é função de pessoal, reserva técnica, 

equipamentos de suporte e ferramenta de planejamento. 

Uma estrutura de custo para auxiliar a atividade de avaliação de desempenho pode ser 

montada, considerando subsistema e equipamento, e tipo de atividade desenvolvida sobre 

estes equipamentos.  

Um aspecto a ressaltar é a característica probabilística muitas vezes associada ao custo 

quando tratado neste contexto Almeida (2001, p.48). 

 

2.4 Indicadores de desempenho 

 

 Medida de desempenho é um tópico que é discutido freqüentemente, mas raramente 

definido. Literalmente é o processo de quantificar ação onde a medida é o processo de 

quantificação e a ação conduz ao desempenho. 

Segundo Neely et al. (1995) medição de desempenho pode ser definida como o 

processo de quantificar a eficiência e a efetividade da ação. Desempenho pode ser definido 

como a habilidade de um objeto de produzir resultados em uma determinada posição em 

relação a uma meta Laitinen (2002). 

Segundo Ghalayini & Noble (1996) medidas de desempenho são também usadas para 

comparar o desempenho de organizações diferentes, plantas, departamentos, times e 

indivíduos, para avaliar os empregados e outras atividades similares. 

Segundo Parker (2000) existem cinco razões para medir o desempenho de uma 

organização, que podem variar de organização para organização: 

1. Identificar sucessos; 

2. Identificar se os requisitos dos clientes estão sendo satisfeitos: a menos que quantifiquem, 

como saber se estão oferecendo os produtos ou serviços que os consumidores requisitam? 

3. Ajudar a entender os processos: para confirmar o que se conhece e revelar o que não 

se conhece; 

4. Assegurar que decisões são baseadas em fatos, não em suposições, emoções ou intuições; 
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5. Verificar se as melhorias planejadas estão sendo satisfeitas. 

Para o desenvolvimento da avaliação de desempenho de sistema, três atividades em 

função do objetivo, podem ser efetuadas, conforme pode ser vista através da figura 2.7, 

Almeida (2001, p.69). As mesmas compõem um ciclo que permite um diagnóstico, 

verificação e ação contínua sobre o sistema, sendo:  

• Determinação do estado do sistema - o qual consiste no estabelecimento de 

valores que exprimam o estado real do sistema, ou seja, a partir de dados 

históricos observados ao longo de um período representativo obtém-se valores 

estimados que se aproximam do estado real do sistema. O objetivo desta atividade 

é descrever o sistema, ou seja, estabelecer estimativas que representam o 

comportamento do sistema ao longo do tempo, assumindo condições de regime 

permanente. 

• Acompanhamento periódico do sistema - consiste em saber como está o 

comportamento do sistema em dado instante com base em um período de 

observação anterior (referencial estabelecido na atividade de determinação do 

estado do sistema). É desenvolvido de forma sistematizada e periódica. 

 

Figura 2.7 Ciclo PDCA adaptado a Avaliação de Desempenho de Sistemas (ADS) Almeida (2001, p.70) 



Capítulo 2 Fundamentação teórica e revisão de literatura 

 

 49 

• Tratamento de Problemas Decisórios - corresponde à tomada de decisão (escolha 

de uma ação) diante de problemas no contexto de Avaliação de Desempenho de 

Sistemas. Essas atividades podem ser desenvolvidas a partir da observação de 

resultados indesejados obtidos nas duas atividades anteriores ou para casos 

específicos. Desta forma a função Avaliação de Desempenho de Sistemas é 

desenvolvida num processo de transformação da informação em ação, de modo 

que a escolha de um determinado curso de ação acarrete um determinado nível de 

desempenho a ser obtido do sistema, conforme pode ser vista através da figura 

2.8. 

• Fluxograma das atividades – existe um relacionamento dinâmico envolvendo as 

atividades básicas que compõem a avaliação de desempenho de sistemas. Este 

relacionamento é mostrado no fluxograma apresentado abaixo. 

 

Figura 2.8 Fluxo de atividades na avaliação de sistemas / Fonte: Almeida (2001, p.71) 

 Cada uma das três atividades mencionadas podem ser tratadas através de duas 

abordagens, as quais diferem entre si essencialmente na forma de tratamento de dados: 
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• Abordagem determinística: Do ponto de vista do usuário implica na 

utilização de índices numéricos representando as amostras de dados coletados 

em dado período. Na visão técnica, correspondem, as estatísticas descritivas, 

que por não serem testadas em significância e consistência podem ser 

tendenciosas. Por causa destas restrições não permitem um apoio mais 

consistente nas decisões, a não ser quando se trata de casos com grande 

volume de dados e onde a natureza do problema investigado indica tendência 

acentuada nos dados observados. 

• Abordagem probabilística: Todo tratamento é desenvolvido sobre os dados, 

como coletados originalmente. Do ponto de vista do usuário a informação é 

apresentada de forma mais objetiva. Esta abordagem requer o emprego de 

métodos estatísticos e de otimização, envolvendo conhecimento especializado 

na execução e interpretação. Neste tipo de abordagem os problemas de 

interpretação incorreta são evitados, bem como a noção de precisão é 

introduzida, permitindo um processo decisório mais seguro.  

Percebe-se no exposto até agora que um recurso é fundamental para o 

desenvolvimento de todas as atividades dentro da avaliação de desempenho de um sistema, 

este recurso é a informação. A avaliação de desempenho de sistemas, como descrita neste 

trabalho, é um processo que transforma informação em ação. No próximo item discute-se 

sobre a importância da informação e sua gestão. 

 

2.5 Gestão da informação 

 

Segundo Freire (2000) a informação é considerada como fator fundamental, 

proporcionando além de vantagem competitiva um maior controle de mercado de atuação, 

exigindo que se adaptem às novas mudanças de paradigmas. 

Devidos as constantes mudanças que ocorrem no ambiente e de suas interferências na 

competitividade das organizações, faz com que a informação seja considerada um 

componente estratégico para uma organização, atribuindo vantagem competitiva e garantindo 

a sua sobrevivência no mercado. 
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A informação pode desempenhar vários papéis de sustentação nas tentativas de tornar 

os processos mais eficientes e eficazes. Apenas o acréscimo da informação num processo 

pode, por vezes, levar a melhoria radicais de desempenho. Ela pode ser usada para medir e 

acompanhar o desempenho de processos, integrar atividades dentro e através de processos, 

personalizar processos para determinados clientes e facilitar o planejamento e a otimização 

dos processos a longo prazo, Davenport (1994). 

 Ainda na definição de Davenport (1994), o uso da informação no acompanhamento de 

processos é ainda mais importante quando a tecnologia da informação é usada para automação 

de alguns aspectos do processo. Os computadores são capazes de recolher e distribuir 

informações como os recursos consumidos, a duração, as características de produção e até 

mesmo o custo cumulativo dos processos. 

Segundo Porter (1999), os novos recursos tecnológicos também abrem espaço para 

análise e utilização mais abrangentes dos dados ampliados. O número de variáveis suscetíveis 

à análise e controle da empresa aumentou de forma drástica. 

Segundo Laudon & Laudon (1999), todas as empresas têm dois problemas genéricos: 

como gerenciar as forças e grupos internos que geram seus produtos e serviços e como lidar 

com clientes, órgãos governamentais, concorrentes e tendências gerais socioeconômicas em 

seu ambiente. A razão mais forte pelas quais as empresas constroem os sistemas, é para 

resolver problemas organizacionais e para reagir a uma mudança no ambiente. 

Segundo Laudon & Laudon (1996) e Furlan (1994), a informação quando bem 

organizada e gerenciada, pode apoiar todos os tipos de organizações, devendo existir uma 

necessidade de planejá-la e melhor administrá-la no que diz respeito a sua utilização, para que 

não venha a tornar-se uma ameaça para uma organização. 

Ainda na definição de Laudon & Laudon (1999), considera que a informação é um 

conjunto de dados aos quais os seres humanos aplicam seus conhecimentos de forma a torná-

los significativos e úteis. Malmegrin (1998) define informação como sendo um dado 

processado de forma significativa para o usuário e que tem valor real ou percebido para 

decisões. 

De acordo com Rezende & Abreu (2003), a tecnologia da informação pode ser 

conceituada como recursos tecnológicos e computacionais para geração e uso da informação. 

Esse conceito enquadra-se na visão de gestão da Informação e do Conhecimento, que é a 

grande busca empresarial financeira: ter um bom suporte à tomada de decisão e ter clareza e 

objetividade no negócio. 
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Para Cruz (1998), a TI é qualquer dispositivo que tenha capacidade para tratar da dose 

ou informações, tanto de forma sistêmica como esporádica, quer esteja aplicada ao produto, 

quer esteja aplicada ao processo. 

Turban et al. (2003), vão além, afirmando que o papel principal da TI é dar apoio ao 

pessoal da organização, independentemente de sua área funcional ou de seu nível na 

organização. A TI dá apoio aos processos empresariais que permitem as empresas operar na 

era digital, reagindo de modo rápido e adequado às mudanças. Em muitos casos, a TI é a base 

de estratégias agressivas e proativas que podem alterar radicalmente a perspectiva competitiva 

de um setor. 

Para que uma determinada informação possa ser considerada útil ela precisa ser 

confiável e precisa. As informações úteis são aquelas que são utilizadas na tomada de 

decisões, porém deve ser entendido que o excesso de dados quanto informações insuficientes 

nem sempre são aplicados a uma tomada de decisão específica. A precisão da informação está 

relacionada em se conseguir a informação no momento certo, por outro lado, a confiança está 

relacionada a não existência de erros, Pereira (1999). 

     O valor de uma informação está atribuído aos benefícios que ela pode acumular para 

uma determinada organização por meio de sua utilização, Certo (2003). Para isso, poderá ser 

sugerido levar em consideração quatro fatores importantes tais como: 

• Relevância – o quão a informação é relevante para o assunto em questão; 

• Qualidade – o quão a informação representa a realidade; 

• Oportunidade e qualidade – o total das informações completas e necessárias. 

 

Um dos principais atributos de uma informação consiste em habilitar uma determinada 

organização a atingir seus objetivos pelo uso eficiente dos recursos disponíveis (pessoas, 

matérias, equipamentos, tecnologia, etc.). Sendo a eficiência na utilização do recurso 

informação medida pela relação do custo para obtê-la e o valor do benefício derivado do seu 

uso Pereira (1999, p.50). 

A informação sobre o ambiente competitivo e sobre a organização contribui, 

auxiliando os executivos a identificarem as possíveis ameaças bem como as oportunidades 

que poderão surgir ao longo do ciclo de vida de uma organização criando oportunidades para 

respostas competitivas mais eficientes, funcionando também, como recurso essencial para a 

definição de estratégias alternativas Mcgee & Prusak (1994, p.26).                                                                            
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Além disso, a informação tem sua grande importância, pois promove o sucesso das 

organizações, uma vez que mesma é utilizada como ferramenta estratégica de alto valor 

agregado, permitindo aos gestores estarem constantemente informados sobre os cenários 

externos, consolidando em qualquer tempo, todas as varáveis importantes para a tomada de 

decisão (Rezende, 2003). 

Na última década o gerenciamento da informação evoluiu de uma função de suporte, 

ou seja, voltada principalmente para o controle de papéis para uma atividade estratégica, 

planejada para a melhoria do desempenho e da produtividade organizacional. Conforme pode 

ser observado através da figura 2.9.  

 

 
Figura 2.9 Os cinco estágios de desenvolvimento da administração da informação/ Fonte: Cronin, 1997 

 

     Seja no contexto operacional, tático ou estratégico, a informação é importante em 

todos os níveis da empresa. Isto está relacionado ao seu poder de reduzir a possibilidade de 

erros, diminuindo, assim os riscos nas decisões. Para o administrador é fundamental saber o 

tipo de informação necessária em cada nível, visto que o valor da informação está diretamente 

ligado a maneira como ela ajuda os tomadores de decisões a atingirem as metas da 

organização, Stair (1998, p.5). 
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     As pessoas são consideradas um dos elementos críticos na administração da 

informação, pois são elas que lidam com dados e os transformam em informações. A 

informação e conhecimento são essencialmente criações humanas, nunca seremos capazes de 

administrar a informação e o conhecimento obtido com ela se não levarmos em consideração 

que as pessoas desempenham, nesse cenário, um papel fundamental. Davenport (1998, p.12). 

     Uma das atividades mais importantes que as pessoas realizam no seu dia a dia é a 

tomada de decisões, e como a informação serve à tomada de decisão, justifica a necessidade 

de decidir com maior precisão, pois com informações consistentes tem-se melhor condição de 

decisão e também se pode vender mais eficazmente essas decisões perante o público-alvo 

Freitas (1993). 

    Segundo Certo (2003), informação que os gerentes recebem influenciam 

diretamente as decisões administrativas, as quais determinam as atividades que serão 

desempenhadas na empresa e que vão levar a organização ao sucesso ou ao fracasso. Para 

Pereira (1999, p.18) complementa dizendo que a tomada de decisão é a essência da estratégia. 

     Segundo Rezende & Abreu (2000), deixam claro que o fato de o executivo poder 

contar com informações oportunas é de relevância capital para a tomada de decisão eficaz. 

Essa mesma informação servirá com instrumento de avaliação da quantidade da decisão 

tomada por meio de alimentação de um processo de “feedback”. 

  Segundo Freitas (1997, p.50) a atividade de tomar decisão é crucial para as 

organizações ela acontece todo o tempo, em todos os níveis, e influencia diretamente a 

performance da organização. Uma decisão certa pode levar a empresa ao sucesso, no entanto, 

uma decisão errada, por sua vez pode levar esta organização ao total fracasso. 

As etapas do processo de tomada de decisão apresentadas por Certo (2003) são: 

1. Identificar um problema existente: só após identificar exatamente quais são os 

problemas ou barreiras que poderão ser tomadas medidas para eliminá-lo. 

2. Enumerar alternativas possíveis para a solução do problema; já que poucos são os 

problemas organizacionais que podem ser solucionados de uma única maneira. 

Quando as alternativas estiverem sendo enumeradas, devem ser levados em 

consideração alguns limitantes: fatores da autoridade, fatores biológicos ou humanos, 

fatores físicos, fatores tecnológicos, fatores econômicos, restrições legais, normas 

éticas e morais, políticas e regras formais e normais sociais não oficiais; 



Capítulo 2 Fundamentação teórica e revisão de literatura 

 

 55 

3. Selecionar a mais benéfica das alternativas; avaliando os efeitos potenciais de cada 

uma dela (como já tivessem sido escolhidas e implementadas); atribuindo um fator de 

probabilidade de ocorrência a cada um dos efeitos potenciais (se alternativa já tivesse 

sido implementada) e comparando os feitos esperados de cada alternativa e suas 

respectivas probabilidades: 

4. Implementar a alternativa escolhida: sendo que essa deve ser apoiada por ações 

adequadas; 

5. Reunir retroalimentação com aqueles que alternativa adotada afetou; para descobrir se 

alternativa implebmentada está solucionando o problema identificado; 

Os bons tomadores de decisão são aqueles que tentam usar todo seu talento ao tomar 

uma decisão e são caracterizados pela razão e pelo julgamento criterioso, mas não adianta 

ter um bom tomador de decisão se ele não tiver informações de qualidade para basear-se, 

Certo (2003) e como diz Beuren (1998) a informação influencia a tomada de decisão 

devido à capacidade de reduzir a incerteza das condições ambientais onde uma 

organização está inserida e, dessa forma, induz o gestor a tomar as melhores decisões. 

 

2.6 Sistemas de informação aplicados à manutenção 

 

  Nesta seção será discutido como os sistemas de informação podem contribuir para 

gestão da manutenção.        

Um sistema de informação é um tipo de sistema cujas entradas e saídas são dados e 

informações, Almeida & Ramos (2002). 

Os sistemas de informação podem ser classificados em: 

• Sistema de informação transacional; 

• Sistema de informação gerencial; 

• Sistema de apoio à decisão; 

• Sistema de informação executiva. 
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Sistemas de informações transacionais 

 

O processo inicial de informatização de qualquer organização é baseado 

fundamentalmente no desenvolvimento e na implantação de SI transacionais (também 

chamados de operacionais). Esses SI são também identificados pela expressão “Eletronic 

Data Processing” (EDPs) e eles são necessários para o controle operacional das organizações.  

Por sua vez, os sistemas de informações transacionais estão fortemente interligados 

com as atividades da rotina diária da empresa e com as transações da empresa. 

Os sistemas de folha de pagamento, contabilidade, controle de estoques, contas a 

pagar e a receber, faturamento, etc. são exemplos de SI transacionais.  

Cada transação de um SIT necessita de: 

• Entrada e alimentação de dados; 

• Processamento e armazenamento dos dados; 

• Geração de documentos e relatórios. 

 

Os objetivos de um SIT são: 

• Processar dados gerados por e sobre transações; 

• Precisão das informações; 

• Assegurar integridade dos dados e informação; 

• Agilidade da informação; 

• Eficiência das atividades; 

• Fornecimento de melhores serviços. 

 

Muito embora esses sistemas controlem o fluxo de informações operacionais, eles 

também disponibilizam informações para a tomada de decisão. 

Um exemplo pode ser um sistema de controle de estoques que fornece informações 

sobre movimentação do estoque para o departamento de compras. Este departamento poderá, 

através dessas informações, tomar decisões sobre quais produtos deverão ser comprados e em 

que quantidade Davis et al. (1985); Luca et al. (1990); Watson et al. (1992). 
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Sistemas de informações gerenciais 

 

A evolução natural da informatização das organizações, após a implantação dos EDP, 

é o desenvolvimento de sistemas que forneçam informações integradas e sumarizadas, 

provenientes de diversos sistemas transacionais, essas informações têm capacidade de prover 

material para análise, planejamento e suporte a decisão e possibilitam os gerentes de médio 

escalão predominantemente visualizar o desempenho de seu departamento e mesmo da 

organização como um todo. Esses sistemas que suprem com informações a média gerência 

são geralmente chamados de “Management Information System” (MIS) Davis et al. (1985); 

Luca et al. (1990); Watson et al. (1992). 

Um bom exemplo de MIS pode ser encontrado em um sistema que analisa as receitas e 

as despesas de uma organização e possibilita que gerentes as relacionem e comparem com o 

que foi planejado no orçamento. 

As principais e características desses sistemas são fornecer aos administradores 

informações úteis para gerenciar as várias atividades da empresa. A saída da maioria dos 

SIG’s é uma coleção de relatórios. 

A principal diferença entre os relatórios gerados pelo SIT e os gerados pelo SIG, é que 

o primeiro dá suporte a eficiência da organização e o segundo a eficácia gerencial. 

Os relatórios atendem a solicitações do usuário e são pré-formatados. Manipulam 

dados estruturados. 

A principal entrada para um SIG é um SIT. A saída da maioria dos SIG é uma coleção 

de relatórios para os administradores. Estes relatórios são basicamente de 3 tipos: 

• Programados - São produzidos periodicamente ou de forma programada, 

diária, semanal ou mensal. 

• Sob Solicitação - Estes relatórios são produzidos solicitação. O gerente precisa 

de uma determinada informação e solicita relatório. 

• Relatórios de Execução - São relatórios emitidos quando uma situação 

incomum acontece. 
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Sistemas de apoio a decisão 

 

Os SI’s até aqui descritos tem funções que forneçam informações para tomada de 

decisão. Um SAD é um sistema que não só fornece informações para apoio a tomada de 

decisão. A obtenção da informação é apenas parte do processo  

SAD ou “Decision Support Systems” (DSS), possuem funções específicas que 

permitem buscar informações em bases de dados existentes e delas retirarem subsídios para o 

processo de tomada de decisão Davis et all (1985); Luca et all, (1990); Watson et all, (1992).  

O foco do SAD é a eficácia da tomada de decisão em face de problemas não 

estruturados ou semi-estruturados. Ele é mais utilizado pelos níveis mais altos de gerência. 

 “SAD é um sistema baseado em computador que auxilia o processo de tomada de 

decisão utilizando dados e modelos para resolver problemas não estruturados” as 

características de um SAD são as seguintes: 

• Obter e processar dados de fontes diferentes. 

• Flexibilidade de relatórios e apresentação. 

• Executar análises e comparações complexas e sofisticadas utilizando pacotes de SW 

avançados. 

• Executar e analisar simulações. 

• Realizar modelagens de problemas. 

 

 

Sistemas de informação para executivos 

 

Com base nos dados existentes nos EDPs, nas informações disponíveis nos MIS e em 

informações coletadas de fontes externas à organização, é possível construir sistemas de 

informação dirigidos para a alta gerência.   

Esses sistemas que abastecem a alta gerência de informações são geralmente 

chamados de “Executive Information Systems” (EIS) e permitem que o executivo tenha ou 

ganhe acesso a informações internas e externas à organização Davis et all (1985); Luca et all  

(1990); Watson et all (1992). 

O SIE está voltado para apresentar informações estruturadas sobre aspectos da 

organização considerados importantes pelos executivos. O SIE manipula todos os dados 

gerados pelos vários SI´s da empresa, em todos os níveis, e disponibiliza, de forma 

estruturada, as informações de acordo com as necessidades dos executivos. 
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Cada uma das abordagens descritas acima pode ser aplicada com maior predominância 

a uma das atividades ao ciclo PDCA adaptado a Avaliação de Desempenho de Sistemas. Na 

etapa DO seriam utilizados com maior predominância os sistemas de informações 

transacionais e na etapa Chek os sistemas de informações gerenciais.                                                                                                          

Nas demais etapas poderiam ser usados sistemas de apoio a decisão ou sistemas de 

informações executivas. 

É possível encontrar no mercado sistemas de informação voltados para manutenção. 

Usualmente estes sistemas incorporam as abordagens transacional e gerencial. Inicialmente 

estas soluções eram chamadas de MRP - Material Requirements Planning ou Manufacturing 

Resource Planning, atualmente apresentam uma maior abrangência sendo tratadas como 

soluções de MRO - Maintenance Repair Operation.  

Entre estas soluções pode-se relacionar: MAXIMO; MANTEC; MP5; SAP/PM; 

EQUIPMENT; entre outras.  

 

2.7 Impacto de falhas de componentes no desempenho de sistemas 

 

Os conceitos de função, falha, modo de falha e efeito de falha que serão apresentados e 

discutidos neste item, terão como intenção esclarecer as principais diferenças existentes bem 

como contribuir para uma correta interpretação dos conceitos de falha na implementação de 

uma análise de falha. Um engenheiro de manutenção poderá deparar-se com determinadas 

situações de análise de falhas onde a falta de conhecimento ou uma interpretação incorreta 

sobre os conceitos de análise de falha poderão resultar em uma manutenção deficiente que, ao 

longo do ciclo de vida do sistema poderá comprometer o seu funcionamento bem como ao 

meio ambiente. 

 

2.7.1 Falha no sistema 

 

Informações sobre falhas de equipamentos são muito importantes em várias áreas e 

atividades de engenharia. Projetos incorretos ou uma manutenção inadequada pode afetar a 

segurança e ao ambiente ao mesmo tempo elevando o custo de operação e manutenção.   
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Falha é um conceito fundamental de uma análise de confiabilidade. Segundo o 

International Electrotechnical Commission IEC 50 (191) (1990) falha é definida como a 

impossibilidade de um equipamento desempenhar a sua função. A qualidade de uma análise 

de confiabilidade atribui-se à habilidade na determinação de todas as funções a serem 

desempenhadas pelo equipamento e posteriormente em identificar todas as falhas 

provenientes dessas funções. 

   As falhas são classificadas segundo os seus modos de falhas. O modo de falha é a 

manifestação da falha. Dentro do contexto de uma análise de falha segundo o British Standard 

BS 5760-5 (1991), modo de falha é o efeito pelo qual a falha é observada quando a mesma 

ocorre no equipamento. 

O conceito de modo de falha em determinados casos de uma análise de falha poderá 

ser interpretado de forma incorreta. Os motivos que contribuem para essa afirmação são os 

seguintes: 

1. A definição do conceito de modo de falha não é o mesmo na maioria dos padrões. 

2. Em certas aplicações práticas, os modos de falhas são utilizados como ferramenta 

para a descrição de causa de falha e efeito de falha.   

3. O modo de falha em determinadas situações é um conceito cujo nome ainda é 

desconhecido. Por exemplo, um engenheiro de manutenção poderá realizar manutenção e 

reparos de falhas no decorrer do ciclo de vida do sistema sem, contudo possuir o 

conhecimento e a percepção sobre o conceito de modo de falha. 

As interpretações incorretas dos conceitos de análise de falha poderão acarretar em 

uma manutenção deficiente, afetando a segurança do sistema e ao meio ambiente. Por 

exemplo, uma manutenção inadequada em um equipamento bomba poderá provocar 

vazamentos, contaminando o ambiente. 

 

2.7.2 Função do equipamento 

 

A função do equipamento segundo Nowlan (1978) poderá ser definida como sendo a 

ação normal e características do equipamento. Em alguns casos interpretados pela sua 

capacidade de desempenho. Um equipamento complexo possui um elevado número de 

funções. 
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Com o objetivo de melhorar o entendimento sobre a análise funcional, as funções 

foram divididas nos seguintes tipos: 

1. Funções essenciais: Essas funções poderão ser entendidas simplesmente como 

sendo a razão principal da instalação do equipamento no sistema, estando inteiramente 

relacionada ao seu nome. Por exemplo, a função essencial de uma bomba em um sistema é 

bombear um fluido. A função essencial de uma esteira de bagagem é o transporte de bagagens 

para seu destino específico.  

2. Funções auxiliares: Essas funções servem de apoio para o desempenho das funções 

essenciais. Na maioria dos casos, elas são de menos importância em relação às funções 

essenciais. No entanto, em alguns casos, a falha de uma função auxiliar poderá ser mais 

crítica do ponto de vista da segurança em relação a uma função essencial.  

3. Funções de proteção: As funções de proteção têm como finalidade à proteção de 

pessoas, equipamentos e ambiente provenientes de danos que poderão ser causados. As 

funções de proteção poderão ainda serem classificadas em: 

a) Funções de segurança: São funções que estão relacionadas na prevenção de 

eventos de acidentes ou redução de conseqüências em relação às pessoas, bens materiais e 

ambientes. 

b) Funções de ambiente: São funções que estão relacionadas na prevenção da 

poluição do meio ambiente durante a operação normal. 

c) Funções de higiene. 

4. Funções de informação: Estas funções compreendem as condições de 

monitoramento dos medidores e alarmes. 

5. Funções de interface: Estas funções se aplicam nas interfaces de um equipamento 

em questão e outros equipamentos. A interface poderá ser considerada ativa ou passiva. Uma 

interface passiva é aquela onde o equipamento serve como base ou apoio para outro 

equipamento. 

Os tipos de funções mostradas anteriormente poderão ser classificadas em outras duas 

classes de funções com o objetivo de estabelecer estratégias de manutenção. Para isso se faz 

necessário a distinção entre falhas evidentes e falhas ocultas. As classes de funções são as 

seguintes: 

Funções on-line: São funções desempenhadas continuamente e no qual o usuário 

possui o conhecimento freqüente sobre o estado de funcionamento do equipamento. A 

interrupção desta função é conhecida como uma falha evidente. 
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Funções off-line: São funções que são desempenhadas intermitentemente e no qual o 

usuário não conhece freqüentemente o estado de funcionamento do equipamento, a não ser 

que sejam realizados testes ou checagens no equipamento.  

 A maioria das funções de proteção são funções off-line e a interrupção desta função é 

conhecida como uma falha oculta.  

 

2.7.3 Diagrama de bloco funcional 

 

Para entendermos melhor as interações funcionais em uma hierarquia funcional bem 

como as funções de interfaces de entrada e saída de um equipamento utilizamos o diagrama 

de bloco funcional. 

 Diagrama de bloco funcional tem como objetivo revelar de maneira ilustrativa as 

relações existentes entre a hierarquia funcional, possíveis feedback e interface funcional. O 

sistema de controle é também mostrado pelo o diagrama de bloco funcional juntamente com a 

ação dos agentes externos (ambiente) agindo sobre o equipamento e que podem afetar o 

desempenho de suas funções. 

O diagrama de bloco funcional é dividido de acordo com seus níveis de funções em: 

nível topo (representa o modo de operação do equipamento), nível 1 e nível 2, (representam 

outras funções secundárias), etc. 

Os diagramas de blocos são recomendados pelo o IEC 812 (1985) e MILSTD1629A 

(1980) como ferramenta para a análise de falhas e efeitos e, por Smith (1993) como base de 

manutenção centrada na confiabilidade. 

 

2.7.4 Árvore das falhas 

 

Árvore de Falhas é um processo dedutivo através do qual um evento indesejável 

chamado de evento topo é postulado e as possíveis formas deste evento ocorrer são 

sistematicamente deduzidas. Árvore de falhas é um método gráfico de análise de sistemas 

alternativo a diagrama de blocos diferenciando com relação ao diagrama de blocos no aspecto 

por ser um processo de análise dedutivo estruturado em termos de eventos ao invés de 

componentes (por exemplo, equipamentos). Modarres (1999, p.215) 
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 A análise é realizada em termos de falhas ao invés de confiabilidade (sucesso na 

operação de equipamentos). Uma das vantagens de focalizar a análise em termos de falhas é 

que falhas são em geral mais fáceis de definir e identificar do que não-falhas, além do fato de 

que normalmente existe um número bem mais reduzido de formas que um sistema pode falhar 

do que maneiras do mesmo funcionar (não falhar).  Assim, pode-se dizer que: O evento topo é 

assim o foco da análise e em geral corresponde a um evento catastrófico (por exemplo, 

ruptura de tanque) ou uma falha significativa. 

  O processo de construção de uma árvore de falha é dedutivo, pois, consiste na 

sistemática decomposição das falhas começando do evento topo e caminhando em direção das 

causas (eventos básicos). A análise qualitativa consiste em identificar as diversas 

combinações de eventos que acarretam na ocorrência do evento topo. Esta etapa qualitativa 

pode ser seguida por uma análise quantitativa com o intuito de estimar a probabilidade de 

ocorrência do evento topo. Por exemplo, um evento topo pode corresponder a “falha do 

circuito de controle em enviar sinal”. O processo dedutivo de construção da árvore de falha é 

realizado a fim de se identificar e incluir todas as falhas (na medida do possível como 

veremos adiante) dos componentes do sistema que contribuem para a ocorrência do evento 

topo. É possível incluir não só modos de falha individuais de componentes, mas também erros 

humanos, falhas de softwares, e as interações destes elementos durante a operação do sistema.  

Em cada nível da árvore de falha, os eventos considerados representam as causas imediatas, 

necessárias, e suficientes para a ocorrência do evento (eventos) em um nível imediatamente 

superior a estes, incluindo o evento topo. A árvore de falha em si é uma representação gráfica 

das várias combinações de falhas que acarretam na ocorrência do evento topo. É importante 

notar que na prática uma árvore de falha não necessariamente contém todos os modos falha 

possíveis dos componentes do sistema: Somente aqueles modos de falha que efetivamente 

contribuem e são relevantes à ocorrência do evento topo são incluídos na construção da árvore 

de falha. Por exemplo, se a perda de energia de um circuito causa este em abrir um contato, 

que por conseqüência envia um sinal para um outro sistema entrar em operação, então uma 

árvore de falha com evento topo “circuito de controle falha em gerar sinal” não incluiria um 

evento “falha do gerador” apesar do componente gerador de energia ser parte integral do 

circuito de controle. Isto se deve ao fato de que o evento topo não ocorre quando o gerador 

falha. Os eventos fazendo parte de uma árvore de falhas muitas vezes não são exaustivos, ou 

seja, não correspondem à totalidade dos eventos que contribuem para a ocorrência do evento 
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topo. Somente aquele eventos considerados importantes devem ser incluídos. Deve-se notar, 

porém, que a inclusão ou não de um evento relevante não é arbitrária: 

 

• Esta escolha é influenciada pelo processo de construção da árvore de falha; 

•  Como o sistema é projetado; 

•  Como o sistema é operado; 

•  Histórico operacional do sistema. 

• Dados de falha disponíveis 

•  A experiência do analista 

 

Em cada nível da árvore de falha, os eventos considerados representam as causas 

imediatas, necessárias, e suficientes para a ocorrência do evento (eventos) em um nível 

imediatamente superior a estes, incluindo o evento topo.  

 

Abaixo são mostradas as etapas na análise de sistemas via árvore de falha: 

 

• Defina o sistema, as suas fronteiras, e o evento topo. 

• Construa a árvore de falha a qual simbolicamente representa o sistema e os seus 

eventos relevantes à ocorrência do evento topo. 

• Realize uma análise qualitativa (avaliação lógica) das combinações de eventos 

que acarretam na ocorrência do evento topo. 

• Realize uma análise quantitativa (avaliação probabilística) que consiste em 

associar probabilidades de falha aos eventos básicos e estimando a Probabilidade 

do evento topo. 

 

Abaixo são mostrados os símbolos utilizados na construção de árvores de falha: 

Modarres (1999, p.217). 
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No exemplo da figura 2.10, o portão OR indica que a “ruptura do tanque” ocorre ou por 

“sobrepressão” ou por “fadiga da parede do tanque” (falha inerente ao tanque). A falha devido 

a fadiga é considerada como evento básico. Por outro lado, o evento “sobrepressão” é 

considerado como intermediário e posteriormente desenvolvido através do uso de um portão 

AND. Assim, se o evento “temperatura excessiva” e “falha da PSV” ocorrerem, então a 

ruptura do tanque ocorrerá. 
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Figura 2.10 Exemplo de construção de uma árvore de falhas 

 

 

2.7.5 Árvore dos eventos 

 

A árvore dos eventos mostra graficamente a seqüência de eventos passíveis de ocorrer 

em um processo, o qual resulta de um evento inicial, i.e., uma falha no sistema ou humana. 

Após o evento inicial, várias seqüências são identificadas. Modarres(1999,p.235). 

O uso da árvore dos eventos conforme mostrada na figura 2.11 é adequada para a 

análise de um processo que possui várias camadas de proteções. Uma árvore dos eventos 

poderá ser construída por um único analista que tenha conhecimento detalhado sobre o 

sistema, contudo uma equipe de duas ou quatro pessoas é recomendada. A equipe deve 

possuir algum integrante com conhecimento sobre a árvore dos eventos.     
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Figura 2.11 Exemplo de construção de uma árvore de eventos 

  

O primeiro estágio representa as opções do decisor em escolher se adia ou não, em 

cada instante, a manutenção. O segundo estágio representa os possíveis estados de 

normalidade em que pode ser encontrado o sistema, com relação a falhas potenciais. 

Finalmente, o último estágio representa as situações em que o sistema pode ou não apresentar 

uma falha funcional e entrar em colapso.    

 

2.7.6 Falha e erro 

 

Através do estabelecimento de todas as funções desempenhadas pelo o equipamento, 

seremos capazes de determinarmos todos os modos de falhas, isto se deve ao fato de que cada 

função desempenhada pelo o equipamento possui vários modos de falhas. 

O termo falha é usualmente confundido com o termo erro. A principal diferença entre 

ambos está ilustrada na figura 2.12. Um erro não é uma falha, isto é explicado pela razão de 

que um erro está dentro dos limites aceitáveis do desempenho desejado. 

Segundo o IEC 50 (191), falha é o evento que ocorre quando uma função a ser 

desempenhada pelo equipamento não é realizada. A distinção entre falha e erro é de vital 

importância em uma análise de falha, pois estabelece os limites entre o que é falha e erro. 
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Figura 2.12 Representação da diferença entre falha e erro 

 

 

2.7.7 Modo de falha  

 

O modo de falha é a descrição da falha, ou seja, é como a falha é observada. Os modos 

de falhas das várias funções desempenhadas pelo o sistema de movimentação de bagagem 

poderão ser identificados através das respostas de saída das suas funções. A resposta de saída 

é especificada como um valor de referência (nominal) com os seus respectivos limites de 

tolerância. O desvio em relação ao valor de referência reflete a perda da qualidade da função 

desempenhada pelo o equipamento. Em outras palavras, os modos de falhas são obtidos 

através dos desvios dos modos de operações do equipamento. 

Há uma grande variedade de classificação de modos de falhas, conforme pode ser 

visto através da figura 2.13. Segundo Blache & Shrisvastavap (1994) a classificação dos 

modos de falhas são os seguintes: 
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1. Falha intermitente: São falhas que resultam na falta de funcionamento do 

equipamento durante um pequeno intervalo de tempo, podendo o equipamento retornar ao seu 

estado de funcionamento imediatamente após ter ocorrido a falha. 

2. Falha extendida: São falhas que acarretam na parada de funcionamento do 

equipamento o qual só retornará ao seu estado de funcionamento mediante a substituição ou 

reparo de algum item do equipamento. A falha extendida divide-se em: 

a) Falha completa: São falhas que causam a perda completa da função do 

equipamento. 

b) Falha parcial: São falhas que causam a perda parcial da função do equipamento. 

As falhas completa e parcial poderão ser classificadas em: 

1. Falha repentina: São falhas que não podem ser previstas por testes ou checagens. 

2. Falha gradual: São falhas que poderão ser previstas através de um teste ou uma 

checagem. O reconhecimento de uma falha gradual poderá ser identificado através de um 

monitoramento, observando-se o desvio entre o desempenho atual do equipamento e o 

desempenho para o qual o equipamento foi especificado. 

 

 

             

  Figura 2.13 Representação da classificação das falhas 
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2.7.8 Causa de falha e efeito de falha 

 

Segundo o IEC 50 (191) a causa de falha é a circunstância durante o uso ou fabricação 

que acarreta em uma falha. O conhecimento de causas de falhas é de extrema importância 

para a análise de falha, o conhecimento a priori sobre a causa de falha em um equipamento 

poderá prevenir o reaparecimento da falha. A falha pode ser classificada em relação ao ciclo 

de vida do equipamento dividindo-se em: 

1. Falha de projeto: Esta falha é devida a um erro de projeto de construção do 

equipamento. 

2. Falha de material: Falha causada pela falta de resistência mecânica do equipamento 

quando sujeito a um carregamento o qual possa suportar. 

3. Falha de fabricação: Falha devido à falta de conformidade na fabricação do  

equipamento. 

4. Falha de sobrecarregamento: Falha devido a uma aplicação de uma carga superior 

ao qual o equipamento foi projetado para suportar. 

5. Falha de duração de tempo: Falhas que são provenientes devido ao aumento da 

probabilidade de ocorrência de falhas com a passagem do tempo. 

6. Falha de uso indevido do equipamento: Falha devido ao manuseio incorreto ou 

falta de cuidado no manuseio do equipamento. 

Os mecanismos de falhas são definidos como processos físicos, químicos ou outros 

processos que conduzem a falhas através de causas das falhas (desgaste, corrosão, erosão etc.) 

As causas da falha não são suficientes para avaliar possíveis reparos. Por exemplo, a causa da 

falha “desgaste” poderá ser proveniente de uma especificação incorreta do material (falha de 

projeto), do uso do equipamento fora dos limites de especificações (falha de 

sobrecarregamento), uma manutenção inadequada, ou seja, uma falta de lubrificação (falha de 

uso indevido do equipamento), etc.  
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2.8 Modelos para Gestão da Manutenção 

É possível encontrar na literatura trabalhos que discutem como melhor gerenciar as 

atividades de manutenção aplicando os conceitos apresentados nos itens anteriores, como 

apresentado a seguir. 

Márquez et al (2004) propõe administrar a função de manutenção segundo uma visão 

holística. Em seu trabalho ele começa revisando os conceitos, e o estado-de-arte dos processos 

que mantêm os sistemas complexos de hoje. Analisa os aspectos estratégicos, táticos e 

operacionais de manutenção. Utiliza o termo "processo" como ações diretamente associadas 

com a manutenção. Apresenta como resultados do seu trabalho a identificação das habilidades 

necessárias à manutenção; as funções da engenharia de manutenção e a exigência crítica de 

competências em manutenção.  

Nas últimas duas décadas, mudanças no ambiente de produção fizeram a tarefa de tomar 

decisões sobre alocação e programação de recursos de manutenção mais difícil. Em seu 

trabalho Swanson (2003) desenvolve um modelo que objetiva estudar como a função 

manutenção aplica estratégias diferentes para conviver com a complexidade ambiental. 

Baseado em dados de uma pesquisa de campo com gerentes, conclui que a manutenção 

apenas consegue responder à complexidade de seu ambiente com o uso de sistemas de 

informação para gestão da manutenção. 

Segundo Hipkin et al. (1999), como a administração de ativos físicos aponta para um 

rápido crescimento dos custos operacionais, as organizações estão dirigindo maior atenção à 

manutenção. Duas filosofias de manutenção têm sido muito aplicadas na última década 

manutenção centrada na confiabilidade (RCM) e manutenção produtiva total (TPM). Em seu 

trabalho de pesquisa esses autores se preocuparam em avaliar até que ponto a implementação 

de manutenção obedece ao sugerido pelas filosofias de manutenção encontradas na literatura e 

analisam quatro aspectos sobre a implementação de sistemas de manutenção: uma 

metodologia prescritiva, a quantificação de objetivos, atitudes administrativas, e a importância 

de iniciativas de manutenção junto com práticas de operações existentes. Segundo os autores 

a análise destes aspectos facilitará uma avaliação crítica do potencial das organizações para 

aplicação de filosofias como RCM e TPM contribuindo para gestão da manutenção.  

Em seu trabalho Schouten et al. (1995) mostra a viabilidade e a importância da 

utilização de modelos de Pesquisa Operacional para o gerenciamento da manutenção. Os 

autores mostram a importância da função manutenção e as dificuldades dentro desta função de 

controlar custos e garantir qualidade e ilustra como técnicas como teoria das filas e modelos 
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probabilísticos podem ser úteis na gestão da manutenção e ainda apresentam como uma das 

justificativas para não utilização destes modelos, a dificuldade de obter dados adequados e 

confiáveis dos sistemas de informação utilizados na manutenção. 
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3 MODELO DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO 

 

Neste capítulo será apresentado e discutido o modelo de gestão da manutenção 

proposto no trabalho, desenvolvido com base no disposto na literatura e que terá como 

objetivo alinhar a função manutenção à estratégia do negócio de uma empresa aeroportuária. 

Em uma correta gestão de manutenção, devem ser definidos níveis de qualidade para 

os serviços ofertados e, continuamente propor desafios para a melhoria destes níveis e 

acompanhar a evolução da ação humana mantenedora através dos indicadores de manutenção. 

Cabe afirmar que os indicadores não são só utilizados no acompanhamento dos desafios da 

manutenção, mas também no que tange a sua rotina diária. 

Os indicadores de manutenção, também são considerados informações que serão 

utilizados para retratar aspectos importantes no processo da planta (Toshio, N. et all, 2004; 

Lian, L. et all, 2004; David, F et all, 2004). Para algumas empresas, um determinado 

indicador se aplica satisfatoriamente, para outra não, e isto é uma questão de análise. 

Neste contexto a função manutenção de uma empresa semelhante a toda e qualquer 

organização deve possuir alguma direção estratégica para que possa beneficiar-se de algum 

objetivo alcançado. Esta direção estratégica é definida como sendo o padrão global de 

decisões e ações que posicionam a função manutenção dentro da organização e tem objetivo 

de fazê-la atingir seus objetivos de longo prazo.  

É sabido que todas as partes de qualquer empresa têm seus próprios papéis a 

desempenhar para chegar a um determinado sucesso, estando o papel de cada função 

inteiramente relacionado com o seu nome. Por exemplo, a função marketing tem como 

objetivo principal posicionar os produtos ou serviços da empresa no mercado, por outro lado, 

a função produção produz bens e serviços demandados pelos consumidores e a função 

manutenção garante a disponibilidade de equipamentos e sistemas. Dependendo do negócio 

da organização a função manutenção pode representar um maior ou menor impacto no 

desempenho global da organização. 

O modelo a seguir apresentado tem como objetivo identificar o impacto da função 

manutenção numa organização aeroportuária, definindo uma estratégia de manutenção que 

esteja alinhada com a estratégia do negócio e identificando o que é necessário para viabilizar 

esta estratégia. O modelo diz respeito à gestão de unidades de manutenção em uma 
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organização cujo negócio não é manutenção, sendo a manutenção uma função de suporte. A 

idéia deste modelo é identificar para onde a organização quer ir e o que a manutenção deve 

fazer para ajudar a organização alcançar a direção pretendida; em seguida deve ser 

identificado como a manutenção poderá desempenhar o que lhe cabe e como isto pode ser 

medido e por último quem desempenhará as funções identificadas, garantindo desta forma, 

que o bom desempenho da função manutenção terá um impacto direto no bom desempenho 

do negócio. 

Na figura 3.1 é mostrado o modelo de gestão de manutenção proposto neste trabalho. 

 

       O QUE              COMO     QUEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  Figura 3.1 Modelo de Gestão da Manutenção 
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Para etapa 1 do modelo “Identificar a estratégia do negócio” deve ser identificada a 

partir de documentos da organização a missão e os objetivos estratégicos da organização. 

Para etapa 2 do modelo “Identificar as competências da manutenção, e identificar 

aquelas que podem contribuir para a estratégia do negócio” deve-se identificar o que a 

manutenção pode fazer para o negócio. Semelhante ao que pode ser encontrado para a função 

produção em Slack et al. (1997). 

Estas competências devem ser levantadas a partir da estratégia da organização e de 

entrevistas com gerente da área de manutenção para que ele junto com o suporte de sua 

equipe identifique de acordo com a realidade da empresa (diagnóstico interno e externo) as 

competências da manutenção. Como exemplo, destas competências pode-se citar: 

Eficiência operacional – A manutenção deve atender as necessidades de seus clientes 

(internos e externos) de forma eficaz e a um baixo custo (esta é uma competência básica, 

caracterizaria a manutenção como uma função apoiadora da estratégia do negócio). 

Oportunidade de novos negócios – A manutenção pode se colocar como uma unidade 

capaz de fornecer serviços para outras organizações, sendo fonte de receita para a organização 

e se automantendo (poderia caracterizar a manutenção como implementadora da estratégia do 

negócio). 

Alavanca do negócio – A manutenção pode permitir a organização assumir novos 

desafios através da garantia de disponibilidade de uma infra-estrutura flexível e a um custo 

viável. (caracterizaria a manutenção como impulsionadora da estratégia do negócio).  

Fornecedora de soluções – A manutenção pode fornecer soluções como resposta ao 

surgimento de desafios e oportunidades de negócio para a organização (caracterizaria a 

manutenção como impulsionadora da estratégia). 

Dependendo da realidade da organização pode ser definida nesta fase apenas uma das 

competências exemplificadas acima ou uma outra não mencionada neste trabalho. 

Para etapa 3 do modelo “Identificar a infra-estrutura organizacional necessária 

para viabilizar as competências da manutenção”, a organização deve identificar uma ou 

mais filosofias de manutenção para adotar na organização, esta decisão deve ser tomada em 

função da identificação das competências, o que se espera que a manutenção faça. A 

organização pode também criar a sua própria filosofia de manutenção. Outro aspecto a ser 

tratado nesta etapa é a infra-estrutura de sistemas de informação que será aplicada para gestão 

da manutenção. Como apresentado no capítulo 2 desta dissertação, não é possível fazer gestão 

da manutenção sem sistemas de informação. 
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Para etapa 4 do modelo “Definir atribuições e responsabilidades” nesta etapa devem 

ser definidas as atribuições e responsabilidades dentro da função manutenção. 

Para etapa 5 do modelo “Definir métricas de sucesso”, devem ser definidos 

indicadores de desempenho, indicadores para o processo de manutenção (que podem ser 

determinísticos ou probabilísticos) e indicadores que permitam verificar se a manutenção está 

desempenhando efetivamente suas competências. 

Como a função manutenção tem impacto direto no negócio da INFRAERO, faz com que 

haja o interesse do gestor em usar metodologias como ferramentas para melhoria do 

desempenho da função manutenção. Dessa forma, com o apoio do gestor, serão apresentados 

para a empresa os primeiros benefícios para o negócio da INFRAERO.
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4 A INFRAERO E O SETOR DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE 

AEROPORTUÁRIA DO RECIFE (MARF) – um estudo de caso 

 

A INFRAERO tem por finalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial e 

comercialmente a infra-estrutura aeroportuária e de apoio à navegação aérea, que lhe for 

atribuída pelo ministério da defesa, prestar consultoria e assessoramento em suas áreas de 

atuação e na construção de aeroportos, bem como realizar quaisquer atividades correlatas ou 

afins. Dentre as suas competências, compete a INFRAERO superintender técnica, 

operacional, administrativa, comercial e industrialmente as unidades de infra-estrutura 

aeroportuária, os órgãos de apoio à navegação aérea e outros sob sua jurisdição 

(Superintedência de Planejamento e Gestão). 

Atualmente a MARF/INFRAERO tem como objetivo estabelecer metodologia e as 

diretrizes para execução das manutenções programadas e não-programadas. No prédio da 

MARF, se encontra dividido em áreas técnicas, a saber: mecânica, elétrica, edificações e 

eletrônica. Cada uma dessas áreas possui galpões onde se encontram os mais diversos tipos de 

equipamentos específicos. 

A seguir aplicar-se-á o modelo de gestão da manutenção proposto no capítulo anterior 

no setor da MARF. 

 

4.1 Aplicação do modelo de gestão da manutenção 

 

Com base nos documentos da organização que explicitam a missão e os objetivos 

estratégicos da organização identificaram-se os objetivos da MARF, como pode ser observado 

através da figura 4.1. A missão consiste em “Atender as necessidades dos clientes garantindo 

a operacionalidade e funcionalidade da Infra-estrutura e de navegação aérea com qualidade, 

agilidade, confiabilidade, segurança, a custos compatíveis e respeitando ao meio ambiente” 

tendo como visão, “Ser referência nacional no que diz respeito à gestão e resultados dos 

processos de manutenção”.  



Capítulo 4 IINFRAERO e o Setor de Manutenção da  Unidade 

Aeroportuária do Recife(MARF) -Um estudo de caso 

 

 78 

FORNECEDORES INSUMOS NEGÓCIO PRODUTOS CLIENTE

ADRF-3/ ADRF-5/ DEMA-
4

AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS/SERVIÇOS

DISPONIBILIDADE 
FUNCIONAL DOS 
SUBSISTEMAS

TODOS OS 
USUÁRIOS DO 
ARPT E DA SRRF

ADRF/ CONTRATADAS SERVIÇOS CONTÍNUOS MANUTENÇÃO RECIFE
ATENDIMENTO A 
SOLICITAÇÃO DE 
SERVIÇOS

SOLICITANTES 
DE SERVIÇOS

CONCESSIONÁRIAS INSUMOS ENERGÉTICOS

CUMPRIMENTO DO 
PLANO DE 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA

TODOS OS 
USUÁRIOS DO 
ARPT E DA SRRF

MISSÃO

ÓRGÃOS LEGISLATIVOS/ 
ADRF/ PRPG

LEGISLAÇÃO E NORMAS
INFORMAÇÕES DE 
STATUS DE SERVIÇOS

SOLICITANTES 
DE SERVIÇOS

PRPG
RELATÓRIO DE DADOS 
OPERACIONAIS

RELATÓRIOS MENSAIS*
FIRF/ MBRF/ 
DEMA/ ADRF-2/ 
DONA/ PGRF

SOLICITANTES DE 
SERVIÇOS

SOLICITAÇÕES DE 
SERVIÇOS

INFORMAÇÕES DE 
RATEIO

CLRF/ FIRF

FIRF
DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO 
ORÇAMENTÁRIA

FIRF/ SRRF/ EGRF

VISÃO

CSRF
RECLAMAÇÕES/ 
SUGESTÕES DE 
CLIENTES

RELATÓRIOS DE 
ANÁLISE TÉCNICA

OPRF/ ARPTS/ 
EGRF/ CLRF

ADRF-1 TREINAMENTOS
DEFINIÇÃO DE ITENS 
ESTOCÁVEIS

ADRF

ADRF-1
RECUTAMENTO E 
SELEÇÃO

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS PARA 
AQUISIÇÃO DE MAT./ 
SERVIÇOS POR OUTRAS 
ÁREAS

SRRF

PESSOAS

EGRF/ EPEP
MELHORIA DA INFRA-
ESTRUTURA

MARF: 1 AS-III
FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

EGRF

MARF-1: 7 AS-III, 10 PEM, 14 PSA E 
6 OUTROS

AEROPORTOS DA 
REGIONAL

RELATÓRIO DE 
DISPONIBILIDADE

MARF-2: 4 PSA

TERCEIRIZADAS: VIATEC (45) 
HIDELMA (11), ENGEVIX (1)

AEROPORTOS DA 
REGIONAL

RELATÓRIO MENSAL

*REPASSE DE CUSTOS, METAS AMBIENTAIS, REMEM,DESPESAS GERAIS, INOPERÂNCIA DE EQUIPAMENTOS DE NAVEG. AÉREA, DISPONIBILIDADE DE SUBSISTEMAS, 
INDICADORES DE QUALIDADE e PGI

ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS 
CLIENTES GARANTINDO A 
OPERACIONALIDADE E 

FUNCIONALIDADE DA INFRA-
ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA E DE 

NAVEGAÇÃO AÉREA, COM 
QUALIDADE, AGILIDADE, 

CONFIABILIDADE, SEGURANÇA, A 
CUSTOS COMPATÍVEIS E 

RESPEITANDO O MEIO AMBIENTE

ATÉ 2006 SER REFERÊNCIA 
NACIONAL NO QUE DIZ RESPEITO À 

GESTÃO E RESULTADOS DOS 
PROCESSOS DE MANUTENÇÃO

Com base nestes documentos formais e na percepção do gerente de setor de 

manutenção do aeroporto de Recife, decidiu-se que no atual momento da MARF/INFRAERO, 

é atribuída à função manutenção do aeroporto do Recife apenas a competência de eficiência 

operacional. 

 

 

 

 

Figura 4.1 Missão e visão da função manutenção 

Para viabilizar esta competência, a MARF além de desempenhar as funções de rotina 

da manutenção, irá concentrar seus esforços no desenvolvimento de estudos para melhorar o 

desempenho de seus equipamentos essenciais resultando esses estudos em ações localizadas 

para garantir a disponibilidade e o bom desempenho desses equipamentos que impactam 

diretamente na categoria do aeroporto. 
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Além disso, pretende-se também adotar a filosofia de manutenção MCC (Manutenção 

Centrada na Confiabilidade). Como já citado no Capítulo 2, esta filosofia de manutenção 

passa a considerar a preservação das funções dos equipamentos e não a preservação dos 

equipamentos em si, foco tradicional da manutenção. 

  A filosofia MCC visa estudar as diversas formas de como um componente pode vir a 

falhar, visualizando através disto as ações de bloqueios pertinentes a serem tomadas  

substituindo assim a manutenção corretiva praticada na MARF, uma vez que este tipo de 

filosofia esta dentro do contexto do eterno “Apagar de Incêndios” o qual deve ser abolida, 

pois não consegue enxergar os eventos indesejáveis que surgem durante um ciclo de vida de 

um item. 

Uma outra infra-estrutura organizacional necessária para viabilizar a competência 

estabelecida para a MARF é a utilização de Sistemas de Informação. A INFRAERO já utiliza 

o sistema de informação de manutenção MÁXIMO, entretanto verificou-se a necessidade de 

ajustes neste sistema para melhor atender as necessidades da MARF. A figura 4.2 apresenta a 

interface do sistema. Para verificar o quão adequado estava o sistema de manutenção adotado 

pela MARF as necessidades desta, foi elaborado um questionário aplicado no setor 

(Apêndice2). 

 
Figura 4.2 Sistema de Informação MAXIMO 
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Entre os problemas encontrados na informação cadastrada no sistema de informação 

da MARF, destacam-se: 

• Nem todos os equipamentos sob a responsabilidade da MARF tem dados 

cadastrados no MAXIMO; alguns equipamentos do TPS2 (terminal de 

passageiros) e do EDG (Edifício garagem) ainda estão sendo cadastrados;  

• Alguns equipamentos mais antigos não estão cadastrados; 

• A alocação de recursos (pessoas, materiais, orçamento) para o programa de 

manutenção programada (que equipamento será mantido, como, quando e 

quem) pode ser feita no MAXIMO, mas não se sabe exatamente quais itens 

podem ser inseridos atualmente. A maioria desses dados não é analisada por 

ninguém; 

• Os dados resultantes das manutenções corretivas são armazenados no 

MAXIMO. Entretanto existem falhas nesse processo fazendo com que alguns 

dados não sejam registrados, resultando em perda de informação; 

• A INFRAERO/MARF não conhece seus tempos (médios) de manutenção, 

embora as informações sejam registradas, falta elaborar um relatório com 

indicadores para acompanhamento dessas informações; 

• A INFRAERO/MARF não tem informação sobre o comportamento da taxa de 

falhas dos seus equipamentos, existem dados disponíveis, mas esse 

acompanhamento não é feito. Os dados registrados no MAXIMO nem sempre 

são suficientes ou confiáveis. 

As conseqüências da imprecisão e em alguns casos a falta de informação descrita 

acima para manutenção são: o super ou sub dimensionamento de recursos levando a altos 

custos ou até indisponibilidades; avaliação de desempenho equivocada e decisões ruins. 

Após uma avaliação detalhada dos problemas encontrados junto às equipes de 

manutenção da MARF, sugere-se como alternativas para resolver esses problemas: 

• A conscientização dos atores do processo de manutenção da importância de 

uma correta gestão da informação para o bom desempenho da função 

manutenção; 

• Uma avaliação junto a MARF e ao fornecedor do MAXIMO sobre a forma 

mais adequada de serem armazenadas no sistema, as informações sobre as 
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várias manutenções de forma a permitir estudos de confiabilidade, 

mantenabilidade e custos. Estas informações devem tomar como base as 

métricas de sucesso definidas na última etapa do modelo de gestão da 

manutenção que poderão ser conseguidas através de uma pesquisa nos 

documentos da organização. 

 

As responsabilidade e atribuições da MARF são assim definidas: 

 

  

Figura 4.3 Organograma da MARF 

• Gerente – Responsável por gerenciar o desenvolvimento do programa de 

manutenção (Preventiva, Corretiva e Extra-Manutenção). 
 
• Secretária da Gerência – Responsável em auxiliar o gerente nas tarefas 

administrativas. 

 

•  Planejamento e Controle da manutenção – Responsável em processar o 

programa de manutenção preventiva definido pelas áreas, emitindo e controlando 

os registros na sua execução.  

 

• Sistema Civil – Definir o programa de manutenção (Preventiva, Corretiva e 

Extra-Manutenção) e gerenciar a execução das O.S. emitidas para os 

sistema/equipamentos sob sua responsabilidade, relacionados no apêndice 4 desta 

dissertação. 
 

� Engenheiros: 2  

� Técnicos :4 
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� Ajudante de Engenharia: 3 

 

• Sistema Eletrônico/Telefonia - Definir o programa de manutenção (Preventiva, 

Corretiva e Extra-Manutenção) e gerenciar a execução das O.S. emitidas para os 

sistema/equipamentos sob sua responsabilidade, relacionados apêndice 4 desta 

dissertação. 
 

�  Engenheiros: 2  

� Técnicos: 9 

• Sistema Elétrico - Definir o programa de manutenção (Preventiva, Corretiva e 

Extra-Manutenção) e gerenciar a execução das O.S. emitidas para os 

sistema/equipamentos sob sua responsabilidade, relacionados no apêndice 4 desta 

dissertação. 
 

� Engenheiros: 2 

�  Técnicos: 7 

• Sistema Mecânico - Definir o programa de manutenção (Preventiva, Corretiva e 

Extra-Manutenção) e gerenciar a execução das O.S. emitidas para os 

sistema/equipamentos sob sua responsabilidade, relacionados no apêndice 4  

desta dissertação. 
 
� Engenheiros: 2 

�  Técnicos: 4 

� Ajudante de Engenharia: 2 

� Operador de máquinas: 3 

 

Para definir as métricas de sucesso para o processo e para o produto da MARF foi 

usado como referência o documento da empresa de planejamento empresarial 2002 / 

programa 7.3 – Operacionalidade da infra-estrutura/Meta 7.3.1 disponibilidade de subsistemas 

da INFRAERO, sendo a métrica de sucesso adotada para a MARF a Disponibilidade de 

subsistemas nos percentuais indicados na meta corporativa.  

A meta corporativa pode ser entendida como sendo o objetivo a ser atingido pela 

empresa. As metas corporativas deverão ser repassadas para todas as depedências visando 

uma meta comum para todas elas. As quais serão consideradas metas cumpridas, as 

dependências que atingirem, no mínimo, os percentuais definidos como metas corporativas.  

As Dependências são consideradas todas as unidades aeroportuárias espalhadas pelo 

Brasil.  
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Assim tem-se que: 

• Meta corporativa: 

 Atingir a disponibilidade dos subsistemas essenciais voltados para: 

Meta 7.3.1.1 - Segurança Aeroportuária - maior ou igual a 96%; 

Meta 7.3.1.2 - Operacionalidade - maior ou igual a 94%; 

Meta 7.3.1.3 - Satisfação dos Clientes e Parceiros - maior ou igual a 92% 

Por exemplo, a meta corporativa 7.3.1.1 (Segurança Aeroportuária) será considerada 

atingida, quando os equipamentos que se enquadram dentro da categoria, segurança 

aeroportuária, ficarem disponíveis durante 96% dos dias dentro do intervalo de trinta dias. Isto 

também é valido para as demais metas.   

• Indicador de desempenho: O indicador de desempenho será a taxa de subsistemas 

essenciais 

• Resultados esperados: Disponibilidade de subsistemas nos percentuais indicados na 

meta corporativa. 

• Forma de mensuração e definição dos parâmetros 

Para a determinação da forma de mensuração e definição dos parâmetros são 

utilizados os seguintes cálculos: 

 

Tabela 4.1 Forma de Mensuração e Definição dos Parâmetros 

 

Forma de Mensuração Unidade 

Dseg = [1 - (TI/ TDP)] x 100 (%) 

Dope = [1 - (TI/ TDP)] x 100 (%) 

Dsat = [1 - (TI/ TDP)]  x 100 (%) 

 
Onde: 

Dseg = Índice de disponibilidade dos subsistemas essenciais à segurança do aeroporto. 

Dope = Índice de disponibilidade dos subsistemas essenciais à operacionalidade do 

aeroporto. 
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Dsat = Índice de disponibilidade dos subsistemas essenciais à satisfação dos clientes e 

parceiros. 

TI = Tempo de indisponibilidade média dos subsistemas essenciais - intervalo de 

tempo, em minutos, em que o subsistema perde a capacidade de executar sua função. 

TDP = Tempo de disponibilidade média previsto dos subsistemas essenciais - 

intervalo de tempo, em minutos, em que o subsistema deve estar em condições de executar 

sua função (Ex. 30 dias x 24 horas x 60 minutos). 

Coleta, tratamento e avaliação dos dados 

O registro do início e término do evento deverá ser demarcado pela data, hora e minutos; 

� Início de Indisponibilidade é considerado a hora de parada que é àquela 

constante do medidor de tempo do equipamento e, na ausência deste, o 

momento em que foi identificada a parada por um mantenedor ou um operador 

local ou remotamente. A hora de término da indisponibilidade é o momento em 

que for informada ao operador ou usuário do equipamento a sua 

disponibilidade para operação. Quando necessária à homologação ou liberação 

por órgão externo, fica condicionado a realização deste evento; 

� As Dependências deverão registrar o Tempo de Indisponibilidade - TI no 

Relatório Mensal de Disponibilidade de Subsistemas Essenciais, quando da 

ocorrência de indisponibilidade do equipamento; 

�  Mensalmente (indicadores mensais), deverão ser avaliados os resultados 

obtidos e caso necessário, estabelecer ações preventivas e corretivas com o 

objetivo de eliminar desvios reais e potenciais. E depois encaminhar a planilha 

de dados com as respectivas análises à Superintendência Regional, que deverá 

consolidar e avaliar os resultados dos Aeroportos e enviar à Sede – PRPG; 

� Os subsistemas que compõem o indicador são aqueles listados no Capítulo1 

desta dissertação. Os equipamentos essenciais para que cada subsistema não 

perca sua função deverão ser selecionados pelas Dependências. 
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Critérios gerais 

� Todas as horas paradas dos equipamentos são consideradas indisponibilidade, 

inclusive para manutenção preventiva; 

� Para o cálculo do índice de disponibilidade dos subsistemas serão apenas 

considerados os equipamentos gerenciáveis pela Infraero. Não serão 

considerados aqueles administrados pelo Comando da Aeronáutica. 

Esta métrica de sucesso diz respeito à avaliação do produto da função manutenção, a 

disponibilidade de equipamentos e sistemas, no caso da MARF dos equipamentos essenciais 

que afetam diretamente a categoria do aeroporto. Entretanto a MARF carece de métricas para 

avaliar o processo da função manutenção. 

Assim, conforme apresentado no Capítulo 2, sugere-se a construção de indicadores de 

desempenho probabilísticos para acompanhamento da mantenabilidade e confiabilidade dos 

equipamentos essenciais da MARF e indicadores determinísticos para acompanhamento de 

custos de manutenção. 

Sugere-se a realização de estudos que estabeleçam modelos de referências de 

confiabilidade e mantenabilidade para os equipamentos sob a responsabilidade da MARF. 

Para viabilizar a utilização de tais indicadores os ajustes no sistema de informação da 

manutenção são fundamentais. 

 No próximo item, são apresentados os primeiros resultados obtidos pela MARF com o 

desenvolvimento dos primeiros estudos e ações localizadas sobre os equipamentos essenciais, 

será apresentado o desenvolvimento de uma ação localizada sobre um equipamento essencial 

especifico na busca de garantir eficiência operacional. 

 

4.2 Ações localizadas da MARF sobre as esteiras de bagagem 

O subsistema transporte – esteiras de bagagem (ESTRF) do sistema eletromecânico foi 

escolhido dentre os demais subsistemas para ilustrar como ações podem ser desenvolvidas 

pela MARF para viabilizar as competências da manutenção. Este sistema foi escolhido uma 

vez que o entedimento a respeito dos seus modos de falhas já estava bastante amadurecido em 

relação aos demais subsistemas. 

A seguir será descrito a função de uma esteira de bagagem dentro de um aeroporto. 
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Na figura 4.4 é mostrada uma esteira de bagagem. A função de um sistema de 

movimentação de bagagem dentro de um aeroporto é o de encaminhar as bagagens dos postos 

de atendimento no saguão de embarque (Check-in) até o pátio de manobras, de onde as 

mesmas são transportadas até as aeronaves manualmente. Também existem carrosséis de 

restituição de bagagens, destinados à devolução das bagagens aos passageiros. 

O modo de operação de uma esteira de bagagem é o seguinte:  

1. Transportar bagagem  

 
A grande vantagem de se determinar os modos de operações de um determinado 

equipamento, é que esses revelam outras funções a serem desempenhadas pelo o 

equipamento, além de contribuírem para a identificação de outros modos de falhas que estão 

inteiramente relacionados com os modos de operações do equipamento. Por exemplo, o não 

funcionamento da esteira de bagagem devido à falta de tensão na linha, cujo modo de falha é 

“motor não parte” está relacionada ao modo operacional (1) ”transportar bagagem”. 

Todos os modos de falha da esteira de bagagens foram gerados a partir do modo de 

operação do equipamento: “Transportar bagagem”. 

 

 

Figura 4.4 Esteira de bagagem 
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O sistema de transportador de bagagem é composto por nove tipos de esteiras: 

 

1) Carrossel de desembarque; 

2) Carrossel de embarque; 

3) Esteira transportadora horizontal; 

4) Esteira transportadora vertical; 

5) Esteira transportadora curva; 

6) Esteira coletora; 

7) Esteira injetora; 

8) Esteira de balança; 

9) Esteira de ligação. 

 

No próximo parágrafo serão mostradas as funções de cada tipo de esteira de bagagem 

dentro do sistema transportador de bagagem TPS. 

 

SISTEMA 
TRANSPORTADOR

DE BAGAGEM

Nome
Cargo

Nome
Cargo

Nome
Cargo

Nome
Cargo

Nome
Cargo

Nome
Cargo

Nome
Cargo

Nome
Cargo

Nome
Cargo

ESTEIRA COLETORA

CARROSSEL DE EMBARQUE

ESTEIRA VERTICAL ESTEIRA HORIZONTAL

 

CARROSSEL DE DESEMBARQUE

ESTEIRA INJETORA

ESTEIRA DE BALANÇA
ESTEIRA CURVA ESTEIRA DE LIGAÇÃO

 
Figura 4.5 Sistema transportador de bagagem 
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No check-in do TPS as malas primeiramente são colocadas na esteira de balança e 

imediatamente as malas são injetadas através das esteiras injetoras para as esteiras coletoras 

aonde as mesmas conduzem para esteira de ligação A esteira de ligação, por sua vez, é 

responsável em transportar as malas do check-in para as esteiras transportadora horizontal e 

vertical o qual conduzem as malas para os carrosséis de embarque. A função das esteiras de 

carrossel de embarque e desembarque é conduzir as malas do TPS para as aeronaves e de 

restituição das malas das aeronaves aos passageiros no TPS (respectivamente), quando estes 

desembarcam no aeroporto. 

Conforme já mencionado a função de um sistema de movimentação de bagagem 

dentro de um aeroporto é o de encaminhar as bagagens dos postos de atendimento no saguão 

de embarque (Check-in) até o pátio de manobras, de onde as mesmas são transportadas até as 

aeronaves manualmente. Também existem carrosséis de restituição de bagagens, destinados à 

devolução das bagagens aos passageiros.  

Em uma consulta realizada no MÁXIMO, constatou-se que alguns tipos de esteiras de 

bagagens não estavam cadastrados e que as informações acerca do sistema transportador de 

bagagem estavam bastante desorganizadas dificultando o desenvolvimento da manutenção, ou 

contribuindo para uma manutenção incorreta. A seguir serão mostrados os principais 

problemas relacionados à organização das informações acerca das esteiras de bagagens. 

Como apresentado no Apêndice 3 observa-se a insuficiência de alguns dados, como 

por exemplo, a falta da localização de algumas esteiras, que são de suma importância para a 

realização das manutenções no sistema transportador de bagagem. Na coluna código desse 

Apêndice 3, observa-se que esteiras de diferentes tipos, como por exemplo, esteira horizontal 

e esteira coletora apresentam mesmo código “ESTE” para a sua descrição dentro do 

MAXIMO. Ainda vale ressaltar que este código não descreve a sigla do nome do 

equipamento. Conforme será visto a seguir em uma planilha modificada do Apêndice, todos 

os códigos foram modificados de acordo com a classificação das esteiras com a finalidade de 

permitir um melhor entendimento, facilitando assim sua localização dentro do sistema de 

informação de manutenção para a abertura da ordem de serviço. Ainda nesse Apêndice, 

podem-se observar outros problemas, por exemplo, a coluna localização e descrição dos 

equipamentos de esteiras de bagagens não estão completas, o que dificulta a equipe de 

manutenção em determinar e localizar quais das esteiras de bagagens do TPS necessitarão de 

uma intervenção de manutenção em caso de uma falha no sistema.  
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          AMBIENTE 

- Temperatura 
- Umidade 
- etc 

Foi realizada uma organização das informações do sistema transportador de bagagem 

visando planejá-la e melhor administrá-la no que diz respeito a sua utilização, para que não 

venha a tornar-se uma ameaça para organização. Conforme pode ser observado através do 

Apêndice 03, as informações foram organizadas procedendo-se da seguinte forma: 

1. Foram criados novos códigos para as demais esteiras, mantendo apenas a 

codificação das esteiras de carrossel de embarque e desembarque com o 

objetivo de casar a sigla do código com o nome do equipamento para facilitar o 

entendimento do nome do equipamento para realização de consulta no máximo 

e também a localização do equipamento de forma mais rápida pela equipe 

técnica, reduzindo o tempo de parada do equipamento. 

2. As localizações das esteiras do TPS foram completadas, corrigidas e validadas 

através de consultas realizadas nas plantas de instalações das mesmas, 

objetivando mostrar a sua real posição no aeroporto. 

3.  A coluna de descrição foi completada para mostrar a descrição do equipamento 

e sua localização na linha (1, 2, 3, 4). As linhas de esteiras correspondem ao 

conjunto de esteiras que vai do check-in até o pátio de manobras do aeroporto.  

Na figura 4.6 será mostrado o diagrama de bloco funcional de uma esteira de 

bagagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6  Diagrama de bloco funcional de uma esteira de bagagem 
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Deve ser notado que o sistema transportador de bagagens desempenha o papel 

importantíssimo, pois com as paradas do sistema provenientes de falhas ou por uma 

manutenção inadequada, poderá causar transtornos, como por exemplo, danos a bagagens dos 

passageiros ou até mesmo formação de filas de espera. 

Na figura 4.7 é mostrado os problemas ocorridos na esteiras de bagagens nos check-in 

das compahias aéreas do aeroporto.    

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Problemas no sistema transportador de bagagens 
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A seguir buscar-se-á construção de uma tabela representando todos os possíveis 

modos de falhas, causa de falhas e correção para um sistema transportador de bagagens.   

Tabela 4.2 Modos de Falha do Sistema Transportador de Bagagens 

 

 

MODO DE FALHA  CAUSA PROVÁVEL CORREÇÃO 

a. Motor não parte 1. Não há tensão na linha 1. Verifique os fusíveis e fiação  

2. Verifique o dispositivo de proteção 

de sobrecarga térmica e resete. 

3. Verifique os relês e chaves de 

partida e fim de curso com mau contato ou 

defeito mecânico. 

4. Verifique se há tensão na entrada. 

5. Verifique o circuito de controle de 

tensão. 

 2. Baixa tensão de linha 1. Verifique se não há curto circuito na 

linha. 

 3. Transportador 

sobrecarregado ou travado 

1. Remova a sobrecarga do 

transportador manualmente. 

2. Verifique se não há material 

estranho na corrente ou na roda dentada 

3. Verifique a tensão da corrente. 

 4. Enrolamento do motor em 

curto-circuito ou queimado. 

1. Substitua o motor com o de reserva 

e envie o defeituoso para a assistência 

técnica autorizada 

OU 

2. Siga os procedimentos apropriados 

do fabricante para reparo do motor. 

 

b. O motor funciona, mas o eixo 

de acionamento não gira. 

1. Engrenagem do redutor 

danificada 

1. Substitua o redutor pelo de reserva 

e envie o defeituoso para a assistência 

técnica autorizada 

OU 

2. Siga os procedimentos apropriados 

para reparo do redutor. 

c. O motor funciona, mas a polia 

de acionamento não gira. 

1. Corrente de acionamento 

quebrada ou desconectada. 

2. Roda dentada está solta. 

 

 

3. Engrenagem do redutor 

danificada. 

1. Substitua a corrente. 

 

1. Reposicione-a e aperte os 

parafusos. 

 

1. Substitua o redutor pelo de reserva 

e envie o defeituoso para a assistência 

técnica autorizada 

OU 

2. Siga os procedimentos apropriados 

do fabricante para reparo do redutor. 
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d. O par de rodas dentadas “ronca” 

ou está com ruído excessivo. 

1. Rolamento do eixo do redutor 

está defeituoso. 

1. Substitua o redutor pelo de 

reserva e envie o defeituoso para a 

assistência técnica autorizada 

OU 

2. Siga os procedimentos 

apropriados do fabricante para reparo do 

redutor. 

e. O redutor vaza óleo no eixo de 

saída. 

1. Retentores defeituosos no eixo 

de saída. 

1. Substitua o redutor pelo de 

reserva e envie o defeituoso para a 

assistência técnica autorizada 

OU 

2. Siga os procedimentos 

apropriados para desmontagem e 

montagem do redutor. 

3.Instale os novos retentores 

conforme procedimentos apropriados do 

fabricante do redutor. 

f. O redutor vaza óleo pela carcaça 1. Retentor do eixo do redutor 

defeituoso. 

1. Substitua o redutor pelo de 

reserva e envie o defeituoso para a 

assistência técnica autorizada 

OU 

2. Siga os procedimentos 

apropriados do fabricante para 

substituição dos rolamentos do redutor e 

ponha o retentor de óleo. 

g. O motor parte mas não continua 

rodando 

Protetor térmico com 

dimensionamento incorreto 

Verifique o dimensionamento do 

protetor e substitua se necessário. 

 

h. O motor superaquece. 

(Os motores normalmente utilizados, 

são projetados para trabalhar numa 

temperatura de 40 oC acima da temperatura 

ambiente. 

1. Tensão de linha incorreta. 1. Verifique a voltagem com 

voltímetro. 

2. Verifique a amperagem com 

um amperímetro. 

3. Verifique o nível de óleo do 

redutor. 

 2. Relê térmico com regulagem 

incorreta. 

1. Corrija a regulagem para o 

valor adequado. 

 3. Tipo do Lubrificante ou  

quantidade inadequada no redutor. 

1. Verifique o nível do óleo no 

redutor 

2. Certifique-se de que o óleo 

utilizado está de acordo com o mostrado 

na lista de lubrificantes. 

 4. Enrolamento do estator está 

em curto-circuito 

1. Substitua o redutor pelo de 

reserva e envie o defeituoso para a 

assistência técnica autorizada. 
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 5. Transportador com sobrecarga. 

 

6. Correia desalinhada 

1. Siga os procedimentos de “O motor 

não parte”. 

 

1. Encontre o ponto de desalinhamento 

e alinhe-a conforme descrito em “Alinhamento 

da Correia”. 

i. Desgaste excessivo ou falha 

nas correntes ou rodas dentadas. 

1. Tensão imprópria da corrente. 1. Ajuste a tensão da corrente de forma 

a obter um movimento de folga de ½”. 

 2. Desalinhamento das rodas 

dentadas. 

1. Utilize uma régua plana para alinhar 

as rodas dentadas. 

 3. Lubrificação inadequada. 1. Remova a corrente, limpe-a e 

lubrifique de acordo com as instruções. 

 4. Muita sujeira. 1. Veja acima. 

 5. Transportador sobrecarregado ou 

congestionado. 

1. Remova a sobrecarga ou obstruções. 

  2. Verifique se a corrente tem elos 

deformados. Substitua a corrente se estiver 

defeituosa. 

  3. Se  as rodas dentadas têm dentes 

deformados, substitua. 

j. A correia do transportador tem 

movimento intermitente. 

1. Folga excessiva na corrente de 

acionamento. A corrente está “pulando” na 

roda dentada. 

1. Ajuste a tensão da corrente de forma 

a obter um movimento de folga de ½”. 

 2. Engrenagem do redutor 

danificada. 

2. Substitua o redutor pelo de reserva e 

envie o defeituoso para a assistência técnica 

autorizada 

OU 

3. Siga os procedimentos apropriados 

do fabricante para reparo do redutor. 

l. Desgaste excessivo dos 

rolamentos do eixo da polia. 

1. Desalinhamento. 

 

 

 

1. Realinhe o eixo, mantendo os 

rolamentos dentro dos limites permitidos pelo 

ajuste dos mancais. 

 2. Eixo torto. 1. Substitua o eixo. 

m. Os rolamentos do eixo da 

polia trabalham “pesado” ou estão 

travados. 

1. Graxa dos rolamentos endurecida 

ou suja, ou rolamentos danificados. 

1. Substitua por novos rolamentos - os 

rolamentos não podem ser limpos por causa do 

retentor. 

n. Excessivo desgaste dos 

roletes e ruído. 

1. Excessiva tensão na correia. 1. A tensão da correia deve ser o 

mínimo necessário para movimentar o 

transportador com a máxima carga. 

 2. Sujeira nos rolamentos dos 

roletes. 

1.Remova todo o rolete e limpe os 

rolamentos com solvente; seque e lubrifique. Se 

o ruído permanecer, substitua por um rolete 

completo. 

 3. Falta de lubrificação. 1. Lubrifique. 
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o. O alimentador acionado não 

transporta a carga. 

1. A correia do transportador 

principal patina na polia de retorno. 

1. Ajuste a tensão da correia principal. 

2. Verifique se não há mau 

funcionamento no acionador de corrente do 

alimentador. 

 2. Correia de acionamento 

patinando ou travada no alimentador 

acionado. 

1. Verifique a tensão da correia do 

alimentador. 

2. Verifique o mecanismo do 

acionamento de corrente do alimentador. 

p. Correia pára devido ao 

patinamento da polia de acionamento. 

1. Correia frouxa. 1. Aumente a tensão da corrente 

suficientemente para transportar a carga (não 

supertensione). 

 2. Polia de retorno ou rolamentos do 

rolete esticador travados. 

1. Verifique e substitua os rolamentos 

defeituosos. 

 3. Correia inadequadamente 

posicionada. 

1. Reposicione a correia livrando os 

pontos de arraste. 

 4. Graxa ou sujeira na polia de 

acionamento. 

1. Limpe o elemento contaminante da 

polia de acionamento ou da correia. Veja as 

instruções apropriadas de manutenção. 

q. Alinhamento inadequado. 1. Ajuste inadequado da polia. 1. Alinhe a correia de acordo com as 

instruções para a unidade. 

 2. Correia empenada ou torta. 1. Verifique condições de excessiva 

umidade 

OU 

2. Substitua por uma nova correia. 

 3. Material estranho na correia, 

roletes ou polias. 

1. Limpe. Veja as instruções apropriadas 

para manutenção. 

 4. A unidade não está no esquadro. 1. Verifique o alinhamento e reinicie. 

Veja as instruções apropriadas para 

manutenção. 

r. Falha na emenda. 1. Tensão inadequada. 1. Ajuste a tensão ao mínimo requerido 

para movimentar a carga. 

2. Verifique condições de excessiva 

umidade. 

3. Ajuste o programa periódico de 

verificação de tensão da correia. 

 2. Óleo na correia. 1. O óleo deteriora a borracha da 

correia, fazendo com que a emenda se solte. 

Mantenha as correias limpas. 

 3. Emenda danificada. 1. Substitua a emenda. 

s. Produto não se movimenta. 1. Correia travada. Veja mau funcionamento em “Correia 

travada devido ao patinamento da polia de 

acionamento”. 

 2. Produto não transportável 

(inadequado) no transportador. 

1. Remova o produto inadequado do 

transportador. 
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Com o objetivo de tornar a análise de falha mais completa, a partir das informações 

contidas na tabela dos modos de falhas das esteiras de bagagens, poderão ser construídas 

árvores de falhas.  

Conforme mencionado em Capítulo 2, a metodologia da árvore de falhas é um 

processo dedutivo através do qual um evento indesejável chamado de evento topo é postulado 

e as possíveis formas deste evento ocorrer são sistematicamente deduzidas. Árvore de falhas é 

um método gráfico de análise de sistemas alternativo a diagrama de blocos diferenciando com 

relação ao diagrama de blocos no aspecto por ser um processo de análise dedutivo estruturado 

em termos de eventos ao invés de componentes (por exemplo, equipamentos). 

Na figura 4.8 é mostrada a árvore de falhas da esteira de bagagens com o portão lógico 

“OU”. O evento topo é representado pelo evento, “motor não parte” e ocorrerá se um dos 

eventos básicos (enrrolamento do motor em curto circuito, não há tensão na linha, baixa 

tensão na linha e transportador sobrecarregado) ocorrerem. 

 

MOTOR NÃO PARTE

Não há tensão na linha Baixa tensão de linha
Transportador 

sobrecarregado ou 
travado

Enrolamento do motor 
em curto-circuito ou 

queimado

    
 

Figura 4.8 Exemplo de uma árvore de falha gerada com informações da tabela dos modos de falhas da esteira 

de bagagem 
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A relação entre causa de falha e efeito de falha é que, cada modo de falha poderá ser 

causado por diferentes causas de falhas. O quadro de representação da figura 4.9 mostra as 

relações existentes entre causa de falha, modo de falha e efeito de falha. Este por sua vez 

auxilia na visualização dos modos de falhas presentes em cada nível de análise (componente, 

equipamento, sistema). O modo de falha em um nível inferior no quadro de representação será 

a causa de falha em um nível mais elevado e o efeito de falha no nível inferior é igual a modo 

de falha em um nível superior. Em outras palavras, o modo de falha “Não há tensão na linha” 

ocorrido proveniente de queima de um fusível no quadro de comando do sistema 

transportador de bagagem será a possível causa de falha para o modo de falha “Parada no 

motor” no próximo nível de análise e o efeito de falha “Parada da esteira” resultante do modo 

de falha “Parada no motor” é o mesmo modo de falha “Parada da esteira” em um nível mais 

elevado da análise. 

 

 

   
Causa de falha 

Parada do 

motor 

 

Modo de falha  

NÍVEL DE 

SISTEMA 

(ESTEIRA) 

  
Causa de falha 

 

Não há tensão 

na linha 

 

Modo de falha  

 

 Efeito de falha 

Parada da 

esteira 

 

NÍVEL 

DE 

EQUIPAMENTO 

(MOTOR) 

 

Raízes de causas: 

-Lubrificação 

indevida 

-Especificação 

incorreta 

do material 

-Manuseio 

incorreto do 

equipamento 

 

Mecanismo de 

falha 

 

-Corrosão 

- Desgaste 

- Etc. 

 

Modo de falha  

Efeito de falha 

Parada do 

motor 

 
 

NÍVEL 

DECOMPONENTE 

 

(FUSÍVEL) 

 

Figura 4.9 Relação entre causa de falha, efeito de falha e modo de falha 
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Após o perfeito entendimento do sistema de esteira de bagagens com o ferramental 

apresentado anteriormente e com o suporte das informações sobre este sistema no MAXIMO, 

detectou-se que entre as ocorrências de manutenção das esteiras de bagagens, destaca-se um 

grande número de ocorrências de bagagens presas e rasgadas na esteira do check-in conforme 

pode ser vista através da figura 11. A decisão de tomar uma ação sobre este subsistema de 

forma a reduzir o número de solicitações de manutenção devido ao mal funcionamento da 

esteira levou a MARF ao seguinte diagnóstico, conforme pode ser visto através da figura 4.10 

a esteira do check-in é composta pela a esteira de balança e coletora. Entre ambas as esteiras 

encontra-se uma placa metálica sem nenhuma função aparente, sendo esta a responsável pelo 

grande número de bagagens presas e rasgadas. Primeiramente foi estudado um projeto para 

alteração da configuração, onde, se constatou que a presença da placa metálica era 

dispensável para o funcionamento da esteira sendo rapidamente removida entre as esteiras. A 

retirada da placa metálica reduziu em 98% por cento o número de chamada de emergência de 

bagagens presas no ckeck-in das companhias aéreas. 

 

   Figura 4.10 Esteiras do check-in 

 

ESTEIRA DE BALANÇA 

      PLACA METÁLICA 

ESTEIRA DE INJETORA 
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Figura 4.11 Histórico de falhas das esteiras do check-in 

   Conforme pode ser vista através da figura 4.12 as modificações do projeto  foram 

introduzidas nas esteiras do check-in, objetivando a eliminação de bagagens presas no check-

in. 

                             

 
Figura 4.12 Alterações de projeto de esteiras do check-in 

  LOCAL EM QUE PRENDEU A MALA 

ANTES  DEPOIS 

ANTES 
 DURANTE 

 DEPOIS 



Capítulo 4 IINFRAERO e o Setor de Manutenção da  Unidade 

Aeroportuária do Recife(MARF) -Um estudo de caso 

 

 99 

 

 Na primeira etapa do projeto foi realizada o corte das placas metálicas para elevação 

da esteira, colocando-a na configuração de cascata. Esta configuração evitará que as alças das 

bagagens não fiquem presas nos espaços das esteiras.  

A alteração de projeto além de contribuir para redução de parada do equipamento 

resultando no aumento de sua disponibilidade, contribuiu para redução no custo de 

montagem.    
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5 CONCLUSÕES  

 

5.1 Considerações finais 

 

No presente trabalho de dissertação foi desenvolvido um modelo de gestão de 

manutenção para o setor de manutenção, de uma unidade de uma empresa aeroportuária, 

com o objetivo de garantir a esta empresa eficiência operacional, mantendo-a em um nível 

de categorização pretendido. 

Inicialmente foram apresentados conceitos básicos utilizados na engenharia de 

manutenção incluindo conceitos sobre sistemas de informação e o seu papel na gestão da 

manutenção. 

Em seguida construiu-se um modelo de gestão da manutenção para o setor de 

manutenção da INFRAERO Recife.  

Neste modelo genericamente, identifica-se as competências da manutenção, 

mostrando qual o impacto da função manutenção na estratégia da INFRAERO, em seguida 

estabelece-se o que é necessário para viabilizar as competências da manutenção, explicita-

se papéis e responsabilidades dentro da manutenção e por fim especifica-se métricas para 

acompanhamento do desempenho da função manutenção.  

Como resultado da aplicação do modelo, a manutenção da INFRAERO Recife, tem-

se que a manutenção desempenhará a competência de eficiência operacional e que para isso 

são necessários ajustes no sistema de informação atualmente utilizado pela empresa para 

gestão da manutenção, além dos estudos sobre o desempenho dos equipamentos essenciais 

(que impactam diretamente na categoria do aeroporto) e também utilização de novos 

indicadores de desempenho além dos já adotados pela empresa. 

É mostrado também um ajuste feito no projeto de um equipamento essencial como 

primeiro resultado da decisão de investir em ações para garantir o bom desempenho desses 

equipamentos. 
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5.2 Limitações do trabalho 

 

O modelo de manutenção proposto é focado nas necessidades de uma empresa 

especifica. Não foi realizada uma vasta revisão de literatura sobre modelos de gestão da 

manutenção mais abrangentes e não foram discutidos, em maior detalhes, aspectos como os 

ajustes a serem feitos nos sistemas de informação e a abordagem probabilística sugerida 

para os indicadores de desempenho da manutenção. Também não foi explorada a etapa do 

modelo de explicitação de papéis e responsabilidades da manutenção, não podendo ter sido 

estabelecida, como inicialmente proposto, as formas de integração que facilitariam o 

desenvolvimento das atividades dentro da função manutenção. 

 

5.3 Sugestões para futuros trabalhos 

 

Como sugestão para futuros trabalhos, tem-se: 

  A investigação da adequação do modelo de gestão da manutenção proposto 

para empresas de outra natureza; 

 A exploração da forma correta de armazenamento de informações sobre 

manutenções em sistemas de informação para a realização de uma engenharia de 

manutenção eficiente; 

 A exploração da utilização de indicadores de desempenho utilizando a 

abordagem probabilística. 
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Apêndice 1 

Os serviços e facilidades que determinam a categoria dos aeroportos nacionais.    

Para fins de cobrança das tarifas aeroportuárias, os aeroportos nacionais serão 

classificados de acordo com os serviços e as facilidades proporcionadas por: 

1. Pistas de pouso; 

2. Pistas de táxi; 

3. Pátio de manobras; 

4. Terminais de passageiros e de carga; e 

5. Área de estadia. 

 O conjunto de serviços e facilidades a ser considerado com relação às pistas de pouso 

é composto de: 

1. Número e categoria de pistas existentes; 

2. Balizamento diurno e noturno; 

3. Sinalização vertical e horizontal; 

4. Serviço especializado contra-incêndio; 

5. Serviço de remoção de emergência médica; e  

6. Serviço especializado de salvamento aquático. 

 A classificação e a reclassificação dos aeroportos estará condicionada á existência de 

serviço especializado contra-incêndio, de acordo com a categoria exigida, em função do 

movimento de aeronaves que operam no aeroporto. 

 Os aeroportos já classificados que estiverem em desacordo com categoria exigida para 

fins de salvamento e proteção contra-incêndio, a partir de 1° de janeiro de 2004, serão 

reclassificados segundo o nível de proteção existente. 

 O conjunto de facilidades a ser considerado com relação às pistas de táxi é composto 

de: 

1. Sinalização vertical e horizontal; e 

2. Balizamento diurno e noturno.  

O conjunto de serviços e facilidades a ser considerado aos pátios de manobras é 

composto de: 

      1. Sinalização horizontal para estacionamento; 

2. Sinalização ótica para estacionamento; 

3. Ponto de reabastecimento de água potável para aeronaves; 

4. Iluminação do pátio; 
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5. Fonte de 400 hertz para aeronaves; 

6. Sistema para fornecimento de ar refrigerado para aeronaves; 

7. Abastecimento de combustível para aeronaves; e 

8. Área pavimentada para equipamentos de rampa. 

O conjunto de serviços e facilidades a ser considerado com relação aos terminais levará 

em conta, separadamente, os terminais de passageiros e os de carga. 

Para terminais de passageiros o conjunto abrangerão o embarque/desembarque, a 

orientação e as facilidades aos usuários e compõe-se de: 

 

EMBARQUE /DESEMBARQUE 

1. Área de pré-embarque; 

2. Climatização da área de pré embarque; 

3. Ponte; 

4. Sistema de esteira par despacho de bagagens; 

5. Ônibus para transporte de passageiros entre o terminal e aeronave, ou vice-versa; 

6. Check-in automatizado; 

7. Carrinhos à disposição dos passageiros; 

8. Área de restituição de bagagens, equipada com esteiras ou carrosséis; 

9. Área de restituição de bagagens; 

10. Sistema de escadas rolantes para ascenso-descenso de passageiros; e 

11. Elevadores. 

 

ORIENTAÇÃO 

       1 . Circuito fechado de televisão; 

       2. Sistema semi-automático anunciador de mensagens; 

       3. Sinalização vertical; 

       4. Sistema de som; e  

       5. Sistema informativo de Vôo. 

 

 FACILIDADES AO USUÁRIO 

1. Climatização 

2. Locais destinados a facilidades de serviços e de órgãos públicos; 

3. Locais destinados a facilidades de apoio comercial 

4. Serviço de atendimento médico; 
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5. área própria para estacionamento de veículos; 

6. Sala de recepção; e 

7. Berçário. 

Na classificação de cada unidade aeroportuária, os serviços e facilidades serão ponderados 

com atribuição de pontos, na escala de 01 até 10, conforme a especificação que se segue na 

tabela 1 : 

Tabela 1. Pontuação  das  Unidades  Aeroportuárias. 

ITENS SERVIÇOS/FACILIDADES PONTOS 

01 Área de pré-embarque 03 

02 Área de restituição de bagagens 01 

03 Área de restituição de bagagens 

com esteiras e carrosséis 

04 

04 Área pavimentada para equi 

pamento de rampa 

03 

05 Área pavimentada para 

equipamento de rampa 

02 

06 Balizamento diurno e noturno 

na pista de táxi 

04 

07 Bar e/ou lanchonete 01 

08 Berçário 02 

09 Carrinhos à disposição dos 

passageiros para transporte de 

suas bagagens 

01 

10 Check-in automatizado 10 

11 Circuito fechado de televisão 03 

12 Climatização da sala de 

embarque 

03 

ITENS SERVIÇOS/FACILIDADES PONTOS 

13 Climatização da sala de 

Desembarque 

02 

14 Climatização do restaurante 02 

15 Climatização do saguão 03 
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16 Drogaria 01 

17 Elevadores 05 

18 Equipamentos de limpeza de  

pistas 

05 

19 Fontes de energia de 400 hertz 

no pátio de manobras 

05 

20 Free-Shops 05 

21 Hotel 10 

22 Iluminação do pátio de 

manobras 

05 

23 Jornais e revistas 01 

24 Local adequado para estadia de 

aeronaves 

02 

25 Ônibus para transporte  05 

26 Pista de pouso e decolagem 

Categoria 2, devidamente 

equipada e balizada para vôo 

diurno e noturno (por pista) 

10 

27 Pista de pouso e decolagem 

categoria 1, devidamente 

equipada e balizada para vôo  

diurno e noturno (por pista) 

08 

28 Pista de pouso e decolagem  

devidamente equipada e 

balizada para vôo  diurno e 

noturno (por pista). 

05 

29 Ponte de embarque e/ ou 

desembarque 

10 

30 Ponto de reabastecimento de 

água potável 

02 

31 Restaurante 01 

32 Sala de recepção 02 
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33 Serviço bancário 01 

34 Serviço contra incêndio 

especializado 

08 

35 Serviço de atendimento médico 08 

36 Serviço de locação de veículos 01 

37 Serviço de remoção de 

emergência médica 

09 

38 Serviço de reserva de hotel 01 

39 Serviço de salvamento aquático 

especializado 

05 

40 Serviço postal telegráfico 01 

41 Serviço regular de transporte de 

superfície 

01 

ITENS  PONTOS 

42 Serviço de abastecimento de 

combustível para aeronaves 

02 

43 Serviço telefônico 01 

44 Serviços de órgãos públicos  05 

45 Sinalização ótica para 

estacionamento 

05 

46 Sinalização vertical no terminal 

de passageiros  

02 

47 Sistema de abastecimento de ar 

Refrigerado no pátio de 

manobras  

04 

48 Sistema de esteiras para 

despacho de bagagens 

04 

49 Sistema de som 01 

50 Sistema informativo de vôo 04 

51 Sistema semi-automático 

anunciador de mensagens 

02 

52 Sistema de ascenso-descenso de 04 
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passageiros por escadas 

rolantes 

53 Terminal de carga 02 

54 Ventilação mecânica forçada da 

sala de pré-embarque 

01 

55 Ventilação mecânica forçada 

geral 

02 

56 Viaduto para aeronaves (por 

viaduto) 

05 

Fonte: http:// dac.gov.br/legislação/port 592.htm 

 

 Os aeródromos deverão ser dotados de carros contra-incêndio, de forma a atender ao 

nível de proteção requeridos dos mesmos, conforme pode observado através do  item  34  da 

tabela 2. 

             Os carros contra-incêndio são viaturas especialmente projetadas para as atividades de 

salvamento e combate a incêndio em aeronaves, e cujas características operacionais são 

definidas pelo OCSISCON. 

Os carros contra-incêndio são classificados em dois tipos: Agentes Combinados (AC) 

e Ataque Principal (AP). 

Os carros contra-incêndio do tipo Agentes Combinados são aqueles cuja quantidade de 

agentes extintores estejam enquadrados conforme a tabela 4 

 

Tabela 2  CCI do Tipo Agentes Combinados 

DESIGNAÇÃO ÁGUA(1) LGE(1) PÓ QUÍMICO(KG) 

[1] [2] [3] [4] 

AC-1 400 51 204 

AC-2 800 102 204 

AC-3 1.200 A 1.500 153 a 191 100 a 204 

AC-4 2.000 255 204 

Fonte: ICA 92-1  

  

Os carros contra-incêndio do tipo ataque principal são aqueles cuja quantidade de 

agentes extintores estejam enquadrados conforme a tabela 3. 
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Tabela 3  CCI  do Tipo Ataque Principal 

DESIGNAÇÃO ÁGUA(1) LGE(1) PÓ QUÍMICO(KG) 

[1] [2] [3] [4] 

CLASSE 1 3.000 a 4.500 383 a 576 100 a 204 

CLASSE 2 5.000 a 6.000 640 a 766 100 a 204 

CLASSE 3 9.000 1.149 204 

CLASSE 4 11.000 1.404 204 

CLASSE 5 15.140 1.933 204 

CLASSE 6 18.900 2.413 204 

CLASSE 7 22.710 2.899 204 

Fonte: ICA 92-1    

  

O número mínimo de carros contra-incêndio necessários para prover um aeródromo e 

aplicar com eficácia os agentes extintores nas quantidades especificadas para cada categoria 

deve estar de acordo com a tabela 4. 

 

Tabela  4 .Quantidade Mínima de CCI por Categoria Requerida de Aeródromo 

3.CATEGORIA DO AERÓDROMO NUMERO MÍNIMO DE CCI 

[1] [2] 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 2 

7 2 

8 3 

9 3 

10 3 

Fonte: ICA 92-1 

  Significantemente para a pontuação e conseqüentemente categorização do aeroporto. 

Alguns equipamentos quando indisponíveis, podem comprometer a categoria do aeroporto. 
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Dentre os equipamentos que influenciam na categoria do aeroporto podem ser citados, o 

caminhão LIMPA PISTA, o qual é responsável pela limpeza de partículas sólidas no asfalto. 

Além disso, deve ser destacado a operacionalidade do CCI (carro de combate a incêndio) que 

tem como finalidade extinguir focos de incêndio local bem como ser utilizado como agente 

extintor de incêndio em aeronaves, provocados por alguma eventualidade de pouso de 

emergência.  

Também queremos destacar a importância do funcionamento do sistema de esteiras de 

bagagens o qual é de vital importância para um funcionamento adequado de aeroporto, pois a 

sua indisponibilidade pode gerar insatisfação dos clientes (passageiros) quanto aos serviços 

prestados pela empresa.  

O sistema de esteira de bagagem do aeroporto será utilizado como estudo para 

elaboração desta dissertação onde será proposto o modelo de gestão de manutenção que alinhe 

a função manutenção à estratégia do negócio da organização. 

Pelo exposto percebe-se que a função manutenção tem impacto direto no negócio da 

INFRAERO, sendo a sua gestão fundamental para o bom desempenho (para o bom 

fornecimento de produtos/serviços) das unidades aeroportuárias.  
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Apêndice 2 

QUESTIONÁRIO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA INFORMAÇÃO NO SISTEMA 

DE INFORMAÇÃO PARA MANUTENÇÃO 

 

1) Quantas especificidades de equipamentos que são mantidos existem na INFRAERO? E 

quais são os exemplos: Equipamentos mecânicos, eletrônicos, de transporte, etc. 

2) Todos estes equipamentos tem cadastro e dados de manutenção no MAXIMO? 

3) Como é estruturado o corpo técnico da INFRAERO? Quantos técnicos? Quantos 

engenheiros? Divididos em que áreas? E desempenhando que funções de manutenção? 

Sobre que especificidades? 

4) Como é feito o programa de manutenção? Baseado em que critérios? Como é estabelecida 

a periodicidade de manutenção dos equipamentos? 

5) Que tipo de manutenção programada a INFRAERO faz? Ex. Inspeção, preventiva, 

diagnose, etc. 

6) Os dados resultantes das manutenções programadas são armazenadas no MAXIMO? 

7) Como é o processo de identificação da necessidade de fazer uma manutenção corretiva? 

Quem reclama o defeito e a quem? Quem aciona a manutenção? 

8) Como é decidido que manutenção corretiva será feita primeiro e quem fará a manutenção? 

9) Como é feita a alocação de recursos (pessoas, materiais, orçamento) para o programa de 

manutenção programada? Ou seja, que equipamento será mantido, como, quando e quem? 

10)  Os dados resultantes das manutenções corretivas são armazenadas no MAXIMO? 

11) Como é a relação do setor de manutenção da INFRAERO com o setor de suprimento? 

12) A INFRAERO conhece seus tempos (médios) de manutenção? 

13) A INFRAERO sabe o comportamento da taxa de falhas dos seus equipamentos (constante, 

crescente, decrescente)? 

14) Como é decidido o orçamento para manutenção (custeio/investimento)? 

15) Qual percentual de realização de manutenções programadas em relação ao planejado por 

ano? 

16) Qual percentual de realização do orçamento em relação ao planejado por ano? 
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  Apêndice 3 

EQUIPAMENTO CÓDIGO LOCALIZAÇÃO C. CUSTO FABRICANTE DESCRIÇÃO 

 CARROSSEL DE DESEMBARQUE  CARD0001RF TPS2 TE AB0506 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  CARROSSEL DE RESTITUIÇÃO DE BAGAGENS  

 CARROSSEL DE DESEMBARQUE  CARD0002RF TPS2 TE AB0607 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  CARROSSEL DE RESTITUIÇÃO DE BAGAGENS 

 CARROSSEL DE DESEMBARQUE  CARD0003RF TPS2 TE AC0709 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  CARROSSEL DE RESTITUIÇÃO DE BAGAGENS 

 CARROSSEL DE DESEMBARQUE  CARD0004RF TPS2 TE AC0910 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  CARROSSEL DE RESTITUIÇÃO DE BAGAGENS 

 CARROSSEL DE DESEMBARQUE  CARD0005RF TPS2 TE AB1011 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  CARROSSEL DE RESTITUIÇÃO DE BAGAGENS 

 CARROSSEL DE DESEMBARQUE CARD0006RF TPS2 TE AC1113 014/1 2 2 13-4 SIEMENS   CARROSSEL DE RESTITUIÇÃO DE BAGAGENS 

CARROSSEL DE EMBARQUE CARE0006RF TPS2 TE AB0204 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  CARROSSEL DE TRIAGEM - LINHA 1 

CARROSSEL DE EMBARQUE CARE0007RF TPS2 TE AB0305 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  CARROSSEL DE TRIAGEM - LINHA 2 

CARROSSEL DE EMBARQUE CARE0008RF TPS2 TE AB1315 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  CARROSSEL DE TRIAGEM - LINHA 3 

CARROSSEL DE EMBARQUE CARE0009RF TPS2 TE AB1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  CARROSSEL DE TRIAGEM - LINHA 4 

ESTEIRA TRANSPORTADORA  HORIZONTAL ESTH0013RF TPS2 TE AB0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA HORIZONTAL - LINHA 1 

ESTEIRA TRANSPORTADORA  HORIZONTAL ESTH0014RF TPS2 TE AB0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA HORIZONTAL - LINHA 2 

ESTEIRA TRANSPORTADORA  HORIZONTAL ESTH0015RF TPS2 TE AB1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA HORIZONTAL - LINHA 3 

ESTEIRA TRANSPORTADORA  HORIZONTAL ESTH0016RF TPS2 TE AB1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA HORIZONTAL - LINHA 4 

ESTEIRA TRANSPORTADORA VERTICAL ESTV0017RF TPS2 TE AB0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA VERTICAL - LINHA 1 

ESTEIRA TRANSPORTADORA VERTICAL ESTV0018RF TPS2 TE AB0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA VERTICAL - LINHA 2 

ESTEIRA TRANSPORTADORA VERTICAL ESTV0019RF TPS2 TE AB1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA VERTICAL - LINHA 3 

ESTEIRA TRANSPORTADORA VERTICAL ESTV0020RF TPS2 TE AB1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA VERTICAL - LINHA 4 

ESTEIRA TRANSPORTADORA CURVA ESCV0021RF TPS2 1P BC0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA CURVA HORIZONTAL- LINHA 1 

ESTEIRA  TRANSPORTADORA CURVA ESCV0022RF TPS2 1P BC0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA CURVA HORIZONTAL-LINHA 1 

ESTEIRA TRANSPORTADORA CURVA ESCV0023RF TPS2 1P AB0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA CURVA HORIZONTAL- LINHA 1 

ESTEIRA TRANSPORTADORA CURVA ESCV0025RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA CURVA HORIZONTAL- LINHA 1 

ESTEIRA TRANSPORTADORACURVA ESCV0026RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA CURVA HORIZONTAL- LINHA 2 

ESTEIRA TRANSPORTADORA CURVA ESCV0024RF TPS2 1P AB0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA CURVA HORIZONTAL- LINHA 2 

ESTEIRA TRANSPORTADORA CURVA ESCV0169RF TPS2 1P BC1213 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA CURVA HORIZONTAL- LINHA 3  

ESTEIRA TRANSPORTADORA CURVA ESCV0170RF TPS2 1P BC1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA CURVA HORIZONTAL- LINHA 3 

ESTEIRA TRANSPORTADORA CURVA ESCV0173RF TPS2 1P AB1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA CURVA HORIZONTAL- LINHA 3 
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ESTEIRA TRANSPORTADORA CURVA ESCV0028RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA CURVA HORIZONTAL- LINHA 3 

ESTEIRA TRANSPORTADORA CURVA ESCV0171RF TPS2 1P BC1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA CURVA HORIZONTAL- LINHA 4 

ESTEIRA TRANSPORTADORA CURVA ESCV0172RF TPS2 1P AB1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA CURVA HORIZONTAL- LINHA 4 

ESTEIRA TRANSPORTADORA CURVA ESCV0027RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA CURVA HORIZONTAL- LINHA 4 

ESTEIRA TRANSPORTADORACURVA ESCV0168RF TPS2 1P BC1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA CURVA HORIZONTAL- LINHA 4 

ESTEIRA COLETORA ESTE0029RF TPS2 1P CD0103 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA COLETORA - LINHA 1 

ESTEIRA  COLETORA   ESTE0030RF TPS2 1P CD0204 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA COLETORA - LINHA 1 

ESTEIRA  COLETORA   ESTE0031RF TPS2 1P CD0305 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA COLETORA - LINHA 2 

ESTEIRA COLETORA   ESTE0032RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA COLETORA - LINHA 2 

ESTEIRA  COLETORA   ESTE0033RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA COLETORA - LINHA 3 

ESTEIRA COLETORA   ESTE0034RF TPS2 1P CD1315 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA COLETORA - LINHA 3 

ESTEIRA  COLETORA   ESTE0035RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA COLETORA -  LINHA4 

ESTEIRA  COLETORA   ESTE0036RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA COLETORA - LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0037RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA -  LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0038RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA -  LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0039RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA -  LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0040RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA -  LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0041RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA -  LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0042RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA -  LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0043RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA -  LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0044RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA -  LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0045RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA -  LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0046RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA -  LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0047RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA -  LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0048RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA -  LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0049RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA -  LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA  ESBA0050RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA -  LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0051RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA -  LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0052RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA -  LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0053RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0054RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 2 
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ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0055RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0056RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0057RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0058RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0059RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0060RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0061RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0063RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0064RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0065RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0066RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0067RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0068RF TPS2 1P CD0506 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0069RF TPS2 1P CD0506 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0070RF TPS2 1P CD0506 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0071RF TPS2 1P CD1213 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0072RF TPS2 1P CD1213 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0073RF TPS2 1P CD1213 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0074RF TPS2 1P CD1213 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0075RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0076RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0077RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0078RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0079RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0080RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0081RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0082RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0083RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0084RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0085RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0086RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 3 
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ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0087RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0088RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0089RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0090RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0091RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0092RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0093RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0094RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0095RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0096RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0097RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0098RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0099RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0100RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESBA0101RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA               ESTI0101RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTI0102RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTI0103RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTI0104RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTI0105RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTI0106RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTI0107RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTI0108RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTI0109RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTI0110RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTI0111RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTI0112RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTI0113RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTI0114RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTI0115RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTI0116RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 1 
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ESTEIRA INJETORA  ESTI0117RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 2 

ESTEITA INJETORA  ESTI0118RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA  ESTI0119RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA ESTI0120RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA ESTI0121RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA ESTI0122RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA  ESTI0123RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA ESTI0124RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA ESTI0125RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA ESTI0126RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA ESTI0127RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA ESTI0128RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA ESTI0129RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA ESTI0130RF TPS2 1P CD0506 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA ESTI0131RF TPS2 1P CD0506 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA ESTI0132RF TPS2 1P CD0506 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA -  LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA ESTI0133RF TPS2 1P CD1213 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA ESTI0134RF TPS2 1P CD1213 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA ESTI0135RF TPS2 1P CD1213 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA ESTI0136RF TPS2 1P CD1213 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA ESTI0137RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA ESTI0138RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA ESTI0139RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA ESTI0140RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA ESTI0141RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA ESTI0142RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA ESTI0143RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA ESTI0144RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA ESTI0145RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA ESTI0146RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA ESTI0147RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 3 
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ESTEIRA INJETORA ESTI0148RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA ESTI0149RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA ESTI0150RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA ESTI0151RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA ESTI0152RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA ESTI0153RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA ESTI0154RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA ESTI0155RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA ESTI0156RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA ESTI0157RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA ESTI0158RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA ESTI0159RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA ESTI0160RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA ESTI0161RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA ESTI0162RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA ESTI0163RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA ESTI0164RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - LINHA 4 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0174RF TPS2 1P BC0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - LINHA 1 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0175RF TPS2 1P BC0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - LINHA 1 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0176RF TPS2 1P BC0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - LINHA 1 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0177RF TPS2 1P AB0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - LINHA 1 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0178RF TPS2 1P AB0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - LINHA 1 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0179RF TPS2 1P BC0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - LINHA 2 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0180RF TPS2 1P AB0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - LINHA 2 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0181RF TPS2 1P AB0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - LINHA 2 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0182RF TPS2 1P AB0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - LINHA 2 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0183RF TPS2 1P BC1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - LINHA 3 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0184RF TPS2 1P BC1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - LINHA 3 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0185RF TPS2 1P BC1314 014/1 2 2 13-5 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - LINHA 3 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0186RF TPS2 1P BC1314 014/1 2 2 13-6 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - LINHA 3 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0187RF TPS2 1P AB1314 014/1 2 2 13-7 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - LINHA 3 
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ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0188RF TPS2 1P AB1314 014/1 2 2 13-8 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - LINHA 3 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0189RF TPS2 1P BC1415 014/1 2 2 13-9 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - LINHA 4 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0190RF TPS2 1P BC1415 014/1 2 2 13-10 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - LINHA 4 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0191RF TPS2 1P AB1415 014/1 2 2 13-11 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - LINHA 4 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0192RF TPS2 1PAB1415 014/1 2 2 13-12 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO -  LINHA 4 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESLG0193RF TPS2 1P AB1415 014/1 2 2 13-13 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO  - LINHA 4 
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EQUIPAMENTO CÓDIGO LOCALIZAÇÃO C. CUSTO FABRICANTE DESCRIÇÂO  
Carrossel Desemb. CARD0001RF TPS2 TE AB0506 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  Carrossel de restituição de bagagem - CR  

Carrossel Desemb. CARD0002RF TPS2 TE AB0607 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  Carrossel de restituição de bagagem - CR  

Carrossel Desemb. CARD0003RF TPS2 TE AC0709 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  Carrossel de restituição de bagagem - CR  

Carrossel Desemb. CARD0004RF TPS2 TE AC0910 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  Carrossel de restituição de bagagem - CR  

Carrossel Desemb. CARD0005RF TPS2 TE AB1011 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  Carrossel de restituição de bagagem - CR  

Carrossel Desemb. CARD0006RF TPS2 TE AC1113 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  Carrossel de restituição de bagagem - CR  

Carrossel CARO0006RF TPS2 TE AB0204 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  CARROSSEL DE TRIAGEM - CT LINHA 1 

Carrossel CARO0007RF TPS2 TE AB0305 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  CARROSSEL DE TRIAGEM - CT LINHA 2 

Carrossel CARO0008RF TPS2 TE AB1315 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  CARROSSEL DE TRIAGEM - CT LINHA 3 

Carrossel CARO0009RF TPS2 TE AB1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  CARROSSEL DE TRIAGEM - CT LINHA 4 

ESTEIRA HORIZONTAL  ESTE0013RF TPS2 TE AB0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA HORIZONTAL - ESTH LINHA 1 

ESTEIRA HORIZONTAL  ESTE0014RF TPS2 TE AB0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA HORIZONTAL - ESTH LINHA 2 

ESTEIRA HORIZONTAL  ESTE0015RF TPS2 TE AB1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA HORIZONTAL - ESTH LINHA 3 

ESTEIRA HORIZONTAL  ESTE0016RF TPS2 TE AB1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA HORIZONTAL - ESTH LINHA 4 

ESTEIRA VERTICAL ESTE0017RF TPS2 TE AB0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA VERTICAL - ESTV LINHA 1 

ESTEIRA VERTICAL ESTE0018RF TPS2 TE AB0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA VERTICAL - ESTV LINHA 2 

ESTEIRA VERTICAL ESTE0019RF TPS2 TE AB1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA VERTICAL - ESTV LINHA 3 

ESTEIRA VERTICAL ESTE0020RF TPS2 TE AB1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA VERTICAL - ESTV LINHA 4 

ESTEIRA CURVA ESTE0021RF TPS2 1P BC0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA CURVA HORIZONTAL - ECH-02  LINHA 1 

ESTEIRA CURVA ESTE0022RF TPS2 1P BC0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA CURVA HORIZONTAL - ECH-03  LINHA 1 

ESTEIRA CURVA ESTE0023RF TPS2 1P AB0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA CURVA HORIZONTAL - ECH-04  LINHA 1 

ESTEIRA CURVA ESTE0024RF TPS2 1P AB0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA CURVA HORIZONTAL - ECH-14  LINHA 2 

ESTEIRA CURVA ESTE0025RF   014/1 2 2 13-4 SIEMENS    

ESTEIRA CURVA ESTE0026RF   014/1 2 2 13-4 SIEMENS    

ESTEIRA CURVA ESTE0027RF   014/1 2 2 13-4 SIEMENS    

ESTEIRA CURVA ESTE0028RF   014/1 2 2 13-4 SIEMENS    

ESTEIRA CURVA ESTE0168RF   014/1 2 2 13-4 SIEMENS    

ESTEIRA CURVA ESTE0169RF   014/1 2 2 13-4 SIEMENS    

ESTEIRA CURVA ESTE0170RF   014/1 2 2 13-4 SIEMENS    

ESTEIRA CURVA ESTE0171RF   014/1 2 2 13-4 SIEMENS    

ESTEIRA CURVA ESTE0172RF   014/1 2 2 13-4 SIEMENS    

ESTEIRA CURVA ESTE0173RF   014/1 2 2 13-4 SIEMENS    

ESTEIRA COLETORA ESTE0029RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA COLETORA - ECL LINHA 1 
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ESTEIRA COLETORA ESTE0030RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA COLETORA - ECL LINHA 1 

ESTEIRA COLETORA ESTE0031RF TPS2 1P CD0305 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA COLETORA - ECL LINHA 2 

ESTEIRA COLETORA ESTE0032RF TPS2 1P CD0406 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA COLETORA - ECL LINHA 2 

ESTEIRA COLETORA ESTE0033RF TPS2 1P CD1214 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA COLETORA - ECL LINHA 3 

ESTEIRA COLETORA ESTE0034RF TPS2 1P CD1315 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA COLETORA - ECL LINHA 3 

ESTEIRA COLETORA ESTE0035RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA COLETORA - ECL LINHA 4 

ESTEIRA COLETORA ESTE0036RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA COLETORA - ECL LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0037RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0038RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0039RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0040RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0041RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0042RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0043RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0044RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0045RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0046RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0047RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0048RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0049RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0050RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0051RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0052RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 1 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0053RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0054RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0055RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0056RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0057RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0058RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0059RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0060RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0061RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0062RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0063RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 2 
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ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0064RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0065RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0066RF TPS2 1P CD0506 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0067RF TPS2 1P CD0506 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0068RF TPS2 1P CD0506 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 2 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0069RF TPS2 1P CD1213 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0070RF TPS2 1P CD1213 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0071RF TPS2 1P CD1213 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0072RF TPS2 1P CD1213 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0073RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0074RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0075RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0076RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0077RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0078RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0079RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0080RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0081RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0082RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0083RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0084RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 3 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0085RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0086RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0087RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0088RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0089RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0090RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0091RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0092RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0093RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0094RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0095RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0096RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0097RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 4 
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ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0098RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0099RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 4 

ESTEIRA DE BALANÇA ESTE0100RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA ALIMENTADORA COM BALANÇA - EB LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0101RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0102RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0103RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0104RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0105RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0106RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0107RF TPS2 1P CD0102 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0108RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0109RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0110RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0111RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0112RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0113RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0114RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0115RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0116RF TPS2 1P CD0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 1 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0117RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0118RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0119RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0120RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0121RF TPS2 1P CD0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0122RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0123RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0124RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0125RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0126RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0127RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0128RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0129RF TPS2 1P CD0405 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0130RF TPS2 1P CD0506 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0131RF TPS2 1P CD0506 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 2 
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ESTEIRA INJETORA  ESTE0132RF TPS2 1P CD0506 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 2 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0133RF TPS2 1P CD1213 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0134RF TPS2 1P CD1213 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0135RF TPS2 1P CD1213 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0136RF TPS2 1P CD1213 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0137RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0138RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0139RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0140RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0141RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0142RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0143RF TPS2 1P CD1314 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0144RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0145RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0146RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0147RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0148RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 3 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0149RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0150RF TPS2 1P CD1415 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0151RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0152RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0153RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0154RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0155RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0156RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0157RF TPS2 1P CD1516 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0158RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0159RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0160RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0161RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0162RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0163RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 4 

ESTEIRA INJETORA  ESTE0164RF TPS2 1P CD1617 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA INJETORA - EI LINHA 4 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESTE0174RF TPS2 1P BC0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - EL-01 LINHA 1 
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ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESTE0175RF TPS2 1P BC0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - EL-02 LINHA 1 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESTE0176RF TPS2 1P BC0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - EL-03 LINHA 1 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESTE0177RF TPS2 1P AB0203 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - EL-04 LINHA 1 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESTE0178RF TPS2 1P AB0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - EL-05 LINHA 1 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESTE0179RF TPS2 1P BC0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - EL-11 LINHA 2 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESTE0180RF TPS2 1P AB0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - EL-13 LINHA 2 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESTE0181RF TPS2 1P AB0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - EL-14 LINHA 2 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO ESTE0182RF TPS2 1P AB0304 014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - EL-15 LINHA 2 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO     014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - EL 

ESTEIRA DE LIGAÇÃO     014/1 2 2 13-4 SIEMENS  ESTEIRA DE LIGAÇÃO - EL 

 

 

 

 



Apêndice 4                                                                                                                                                                                                                              Planilha dos subsistemas 

 131 

Apêndice 4 

Subsistema civil 

APTRF   subsistema água potável *** 

AVDRF  subsistema áreas verdes 

SCIRF  subsistema de combate a incêndio *** 

PAVRF  subsistema de pavimentação de pistas, pátios, vias acesso/ serviço *** 

DRNRF  subsistema drenagem 

EDFRF  subsistema edificações *** 

ETERF  subsistema estação de tratamento de efluentes 

HSTRF  subsistema hidrosanitário 

Subsistema eletrônico  

AUDRF  subsistema áudiovisual 

AUTRF  subsistema automação 

BALRF  subsistema balanças eletrônicas *** 

HORRF  subsistema central horária 

CLSRF  subsistema console de áudio 

ACERF  subsistema controle de acesso e alarmes 

CFTRF  subsistema de circuito fechado de tv *** 

DAIRF  subsistema detecção e alarme de incêndio 

DOCRF  subsistema docagem de aeronaves 

SIGRF  subsistema gerenciador de utilidades e energia 
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INFRF  subsistema informática 

IBPRF  subsistema inspeção de bagagens e passageiros *** 

RCARF  subsistema rede de comunicações aeroportuárias *** 

SIVRF  subsistema sistema informativo de vôos *** 

SOMRF  subsistema sonorização *** 

TELRF  subsistema telefonia *** 

Subsistema elétrico  

AQSRF  subsistema aquecimento solar 

ATPRF  subsistema aterramento e prot. contra descarga atmosférica 

AVSRF  subsistema auxílio visuais *** 

DBTRF  subsistema distribuição de energia em baixa tensao *** 

RDTRF  subsistema rede de distribuição de média tensão *** 

SESRF  subsistema subestações *** 

UEERF  subsistema unidades de energia elétrica de emergência *** 

Subsistema eletromecânico  

ESCRF  subsistema escadas de transporte *** 

ACCRF  subsistema ar condicionado central *** 

ACIRF  subsistema ar condicionado individual *** 

CEPRF  subsistema central eletro-pneumática 

ELVRF  subsistema elevadores *** 

PEBRF  subsistema pontes de embarque / desembarque *** 

PATRF  subsistema portas/portões automáticos *** 
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REGRF  subsistema refrigeração *** 

ESTRF  subsistema transporte – esteiras *** 

Subsistema mecânico  

ETCRF  subsistema de equipamentos de transporte de carga 

VTRRF  subsistema de veículos de passageiros e/ou cargas *** 

VCIRF  subsistema veículo de combate a incêndios *** 

VEARF  subsistema veículos e equipamentos especiais de apoio *** 

 

Os subsistemas com *** apresentam alguns equipamentos considerados essenciais, isto é, equipamentos cuja indisponibilidade promove 

uma acentuada e imediata degradação na qualidade do serviço/produto ofertado ao cliente INFRAERO, ou ainda, traz prejuízos financeiros à 

INFRAERO, são estes equipamentos essenciais: 

 

• À segurança; 

• À operacionalidade e; 

• À satisfação dos clientes. 

 

Os aeroportos do Brasil são classificados em categorias com base numa pontuação atribuída a serviços e facilidades previstos (Ver 

Apêndice 1, Modelo para categorização das unidades aeroportuárias). Na Tabela 5 apresenta-se as categorias dos aeroportos. 
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Tabela 5. Classificação da Unidade Aeroportuária 

                                                                 

 

 

 

 

 

Fonte: DAC (2005) 

TOTAL DE PONTOS DE SERVIÇOS E FACILIDADES CATEGORIA 

Mais de 140 pontos 1° 

De 70 a 193 pontos 2° 

De 30 a 69 pontos 3° 

Até 29 pontos 4° 


