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RESUMO 

A análise de custo de vida útil (ACVU) é um processo para estimação de custo que leva em 
consideração fatores financeiros, técnicos, organizacionais e todas as fases do ciclo de vida de 
um sistema técnico: desde a concepção até a desativação. Esta metodologia fornece subsídios 
para tomadas de decisão quanto ao projeto, aquisição, manufatura, operação, modernização e 
desativação de sistemas técnicos, sob a ótica da eficiência. Tendo em vista a complexidade e a 
abrangência do problema, a simulação de Monte Carlo é a abordagem mais adequada para 
estimação do CVU. Ela permite estimar custos em diferentes cenários e comparar alternativas 
distintas de construção, operação, modernização e manutenção de sistemas técnicos. 
Entretanto, devido à grande diversidade de situações encontradas, um simulador deve ser 
flexível para permitir expansão de suas funcionalidades, com a possibilidade de acréscimo de 
novas entidades, parâmetros e modelos matemáticos. Este artigo descreve um sistema de 
simulação de ACVU que foi desenvolvido para atender a esses requisitos. 
 
Palavras-Chaves:  Engenharia de Sistemas, Apoio Logístico Integrado, Simulação, Custo 

de Vida Útil. 
 
 

ABSTRACT 
Life Cycle Analysis (LCC) is a cost estimation process that takes into consideration 
financial, technical and organizational factors as well as all phases of the life cycle of a 
technical system: from conception to deactivation. This methodology allows decision 
makers to obtain information needed to design, acquire, manufacture, operate, modernize 
and retire technical systems, under the efficiency point of view. Due to the problem 
complexity and broad scope, Monte Carlo simulation is usually the more suitable tool for 
LCC, since it allows the estimation of costs in different scenarios and to compare distinct 
alternatives for construction, operation, modernization and maintenance of technical 
systems. Nonetheless, due to the great diversity of situations to be analyzed, a good 
simulator must be flexible and accept expansion of functionalities with the possibility of 
addition of new entities, parameters and mathematical models. This paper describes a LCC 
simulation system developed to comply with the above requirements. 
 

Keywords:  Systems Engineering, Integrated Logistic Support, Simulation, Life 
Cycle Cost. 
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1. INTRODUÇÃO 
Sistemas técnicos são ativos compostos por instalações, equipamentos, software e 

pessoas, concebidos e desenvolvidos para permitir a implementação de processos produtivos 
com finalidades específicas (missão do sistema). 

Com a crescente complexidade dos sistemas técnicos, torna-se necessária uma pré-
avaliação da implementação, operacionalização e desativação dos mesmos, sob a ótica do 
custo, o que é chamado de Análise de Custo de Ciclo de Vida (ACCV), ou Análise de Custo 
de Vida Útil (ACVU). 

Segundo Fuller e Petersen (1996), a ACVU pode ser definida como uma metodologia 
de avaliação econômica de projetos, na qual são considerados todos os custos relativos à 
aquisição, desenvolvimento, operação, manutenção e desativação, desde que os mesmos 
sejam considerados potencialmente importantes para uma tomada de decisão. Esta 
metodologia se mostra particularmente interessante quando devem ser testadas diferentes 
alternativas de projeto que satisfazem a um dado planejamento de construção, mas que podem 
ter diferentes investimentos iniciais; custos diferentes para operação, manutenção e reparo; 
gastos com energia e, possivelmente, diferentes tempos de vida útil. 

Para a implementação de uma ferramenta computacional flexível, capaz de se adequar 
aos mais diversos tipos de situações, torna-se necessária a utilização de uma modelagem que 
permita expansibilidade e uma linguagem de programação que reconheça, de forma dinâmica, 
as modificações efetuadas.  

Cople (2004), com base no trabalho de Pilla (2003), desenvolveu, usando a linguagem 
JAVA, uma ferramenta de simulação que possui as características de uma estrutura 
computacional básica para o cálculo (framework) e permite particularizações e adaptações 
para atender a situações distintas que podem ocorrer em uma ACVU. As principais 
características dessa ferramenta estão descritas em outros trabalhos, já publicados, ou em fase 
de publicação. 

Brick e Cople (2005b) utilizaram a Unified Modeling Language (UML) para a 
modelagem conceitual do problema de ACVU. Este modelo foi baseado no trabalho original 
de Pilla (2003). 

A identificação adequada de todos os custos a serem incorridos ao longo do ciclo de 
vida de um sistema depende fundamentalmente do desenvolvimento de uma Estrutura de 
Desdobramento de Custos (EDC). Esta consiste numa espécie de “lista” ou “plano de contas”, 
geralmente organizado de forma hierárquica, que apresenta todos os itens de custo a serem 
considerados no processo de ACVU. Brick e Borges (2004) apresentaram uma EDC genérica 
para ACVU. 

Um dos problemas mais importantes na construção de uma ferramenta que possibilite 
efetivar o cálculo do custo de vida útil de um sistema é a identificação dos instantes em que 
ocorrem os eventos associados aos elementos de custo definidos pela EDC. Deve-se 
considerar, além do instante inicial de ocorrência, a duração da tarefa executada, pois os 
custos relativos à tarefa podem ser distribuídos ao longo da execução da mesma, sofrendo a 
ação de fatores financeiros de forma diferenciada. Brick e Cople (2005a) descrevem o modelo 
de geração de eventos usado no desenvolvimento da ferramenta de simulação para ACVU. 

Uma descrição abrangente, mas ainda preliminar do problema, do modelo conceitual, 
do framework desenvolvido e dos modelos usados, pode ser encontrada em Brick e Cople 
(2005c). 

Este trabalho se propõe a descrever a ferramenta computacional de simulação 
desenvolvida. Ele está organizado da maneira que se segue. Nesta introdução é feita uma 
breve descrição do processo de ACVU e indicados os artigos que descrevem as características 
gerais da ferramenta desenvolvida. O modelo implementado na ferramenta é descrito na seção 
2. A seção 3 descreve as características principais e o funcionamento do simulador, com o 
auxílio de um exemplo de uma aplicação simples. Nessa seção, as principais telas de entrada 
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de dados e os relatórios de saída são mostrados. A seção 4 apresenta as conclusões finais e, a 
seção 5, as referências principais. 

2. O MODELO DE ANÁLISE DE CUSTO DE VIDA ÚTIL IMPLEMENTADO 
 O problema de ACVU é modelado da maneira descrita a seguir.  

2.1 – Descrição Geral do Modelo 
Assume-se que uma organização possua ativos físicos (sistemas técnicos) que executam 

funções essenciais. Um sistema técnico é constituído de uma grande quantidade de 
componentes que podem ser modelados com estruturas em árvore de acordo com vários 
critérios. Essas estruturas poderão ter um número qualquer de níveis, os quais são 
denominados níveis de identação. Para fins de ACVU, o critério adequado para posicionar um 
componente em um nível qualquer da estrutura é o da relação contém – contido (pai – filho), 
associado à possibilidade prática do item ser retirado do seu pai e substituído por outro 
idêntico. Dependendo dos recursos existentes nos locais em que os sistemas estão operando, 
apenas um subconjunto dos seus componentes terá condições de ser retirado e substituído 
nesses locais. Estes componentes são denominados LRU (Line Replaceable Units). Os 
componentes que só podem ser retirados e substituídos em locais que disponham de 
instalações especiais são denominados SRU (Shop Replaceable Units). Um SRU pode conter 
outros SRU, mas não um LRU. 

Os elementos básicos para todo o cálculo de CVU são os recursos utilizados na 
composição de sistemas e na execução de tarefas. Estes recursos podem ser classificados 
segundo sua natureza em elementos materiais (equipamentos, instalações), imateriais 
(software), monetários, ou de ordem humana. O produto foco da análise é um sistema técnico, 
na execução de sua missão, ao longo de sua vida útil.  

A maneira como o processo produtivo está organizado e distribuído geograficamente 
entre várias unidades (órgãos) produtivas e de apoio (manutenção e abastecimento), também 
afeta o custo total de posse de um sistema. Assim, outros elementos importantes do modelo 
são os órgãos envolvidos no processo, bem como os seus locais geográficos. 

Qualquer custo considerado na análise será conseqüência da execução de uma dada 
atividade sobre um produto. Outro fato a se considerar é que as atividades demandadas por 
um determinado órgão não são necessariamente executadas pelo mesmo, como ações de 
manutenção que não podem ser efetuadas no próprio local onde ocorreu uma falha. Devido a 
este fato, surgem as figuras do órgão gerador e do órgão executor da atividade. 

As organizações podem satisfazer a um conjunto de perfis. Esta classificação visa a 
uma maior flexibilidade na caracterização das organizações e permite uma determinação mais 
simplificada das atividades que podem ser executadas por um órgão. Por exemplo, atividades 
de manutenção só podem ser executadas por órgãos que tenham o perfil de mantenedor, 
enquanto estoques de sobressalentes só podem ser mantidos por órgãos com perfil de 
abastecimento. 

Durante as fases iniciais do ciclo de vida, o sistema ainda é um projeto, tratando-se de 
um elemento virtual onde serão investidos recursos no sentido de planejar a execução das 
funções solicitadas pela missão do sistema, a estratégia de manutenção e operação, o descarte, 
e todos os demais parâmetros solicitados pelo sistema físico que será originado na fase de 
produção e construção. 

Na fase de produção e construção, o sistema passa a ser um elemento físico, para, 
posteriormente, ser instalado em determinada localização geográfica, podendo haver várias 
instâncias de um mesmo sistema em diferentes locais. Estas instâncias passam a operar tendo 
em vista a missão do sistema, sofrendo desgaste pela própria utilização e levando à ocorrência 
de diversas falhas, as quais deverão ser corrigidas por ações de manutenção. Este ciclo de 
operações e manutenções ocorre durante toda a fase de utilização do sistema, até o momento 
do descarte da instância. 
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Define-se como “modos de falha” as diferentes formas que um componente pode 
falhar ao executar determinada função do sistema. Como um sistema é composto por diversos 
componentes, e os mesmos podem apresentar diferentes “modos de falha”, estas falhas podem 
afetar o funcionamento não apenas do componente, mas do sistema como um todo. 

Segundo Pilla (2003), um cenário de análise corresponde a um conjunto de suposições 
gerais que devem ser adotadas no cálculo do custo de ciclo de vida e definem: 

• Os parâmetros gerais que devem ser considerados (por exemplo, “tempo de ciclo de 
vida do projeto”, “data de início do projeto”, “taxa de inflação”, “taxa de desconto”, 
etc.); 

• Os órgãos que poderão demandar e executar atividades; 
• A cadeia de apoio entre os órgãos (estrutura de apoio); 
• A quantidade e o perfil de funcionamento dos produtos nos órgãos operativos; 
• O calendário do ciclo de vida do produto em cada órgão operativo dentro do cenário 

(entrada em operação, atualizações, retirada de operação, etc.). 
No modelo foram implementadas as seguintes estruturas de apoio: 

 Estrutura de Abastecimento, determinando a origem dos componentes sobressalentes 
para cada órgão no cenário; 
 Estrutura de Manutenção, determinando a hierarquia dos órgãos que efetuam 
manutenção. 

Uma organização capaz de efetuar manutenção pode dar suporte a organizações 
operacionais e outras que efetuam manutenção. Logo, se uma manutenção não pode ser 
efetuada em determinado local, o componente que necessita ser reparado deverá ser 
transportado até um local onde exista uma organização habilitada. 

Estoques de componentes sobressalentes são utilizados com o objetivo de acelerar o 
restabelecimento da disponibilidade do sistema. Estes sobressalentes deverão ser 
transportados e instalados nos sistemas aos quais se destinam, exigindo uma análise da melhor 
política de distribuição e armazenagem, assunto este abordado pela logística de 
abastecimento. Uma estrutura de abastecimento pode ser considerada como uma rede 
hierárquica de estoques interligados.  

Dentro de um cenário são também definidos os sistemas a serem construídos ou 
operados pela organização. Um sistema estará associado a um órgão, podendo ser projetado 
pelo mesmo, em uma fase onde se encontra como um elemento virtual, ainda não adquirido 
nem instalado, ou operado pelo órgão, em uma fase onde se encontra como um elemento 
físico, já instalado e sujeito às falhas decorrentes do uso. Em se tratando de sistemas móveis, 
estes estarão associados a um órgão definido de acordo com o foco da análise. 

Outro fato a se considerar é o de que, muitas vezes, vários sistemas operam em um 
mesmo local de forma idêntica, como é o caso de máquinas industriais que funcionam com 
um horário semanal pré-estipulado. Para modelar esta situação, foi criada a entidade Grupo de 
Sistemas, a qual define um conjunto de sistemas de um mesmo tipo relacionados a um 
determinado órgão dentro do cenário. 

As diferentes formas como a operação do sistema pode ocorrer, são determinadas pela 
Agenda de Operação. Esta poderá ser caracterizada por instantes pré-determinados, regras de 
operação, ou distribuições estatísticas. 

Quanto às atividades que cada órgão pode gerar, estas podem ser iniciadas por falhas 
durante a execução de outras atividades, ou agendadas dentro do cenário, o que constitui 
também um cadastro efetuado pelo usuário. 

Associados às atividades cadastradas para execução encontram-se os modelos de 
eventos para aquelas que não são iniciadas por modos de falha, permitindo definir planos de 
instalação, operação, treinamento e qualquer outra atividade não relacionada a manutenções 
corretivas, quer seja através de tempos definidos, quer seja através de distribuições de 
probabilidade. Brick e Cople (2005a) descrevem em detalhes o modelo de geração de eventos 
utilizado na implementação do simulador. 
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No cenário também são definidos os modelos de consumo de recursos utilizados para 
cada atividade do cenário, bem como os modelos de cálculo de custo, permitindo definir a 
EDC sob duas óticas paralelas que se complementam. 

Por fim, são consideradas as dotações de estoque segundo um modelo que hoje utiliza 
quantidades fixas, mas se encontra preparado para a adoção de dotações inteligentes em 
implementações posteriores. 

2.2 – Linha de Vida 
A partir do momento em que um produto passa a existir fisicamente, a simulação de 

ACVU exige o acompanhamento do seu estado de funcionamento e de sua localização 
geográfica a cada instante no período descrito pela simulação. Este acompanhamento, iniciado 
na manufatura ou aquisição, deve continuar até o momento do descarte, analisando a cada 
instante o local onde o produto se encontra e seu estado de funcionamento, o qual pode ser: 

- Indisponível, quando não se encontra em condições de produzir; 
- Disponível para operar, quando se encontra em condições de operar, mas não 

está participando de nenhum ciclo operacional; e 
- Operando, quando participa de um ciclo operacional de algum sistema sob 

análise. 
O acompanhamento de cada produto, a partir de sua localização e seu estado ao longo 

do tempo, foi aqui denominado “Linha de Vida do Produto” e é abordado em detalhes por 
Brick e Cople (2005a). 

No momento de sua aquisição um produto se transforma em um elemento concreto, 
que deverá inicialmente passar por uma atividade de transporte até o local de destino, onde irá 
participar das demais atividades referentes ao mesmo, tais como manufatura de produtos mais 
complexos e operação do sistema, além de sofrer substituições por outras instâncias em caso 
de falha e sofrer ações de manutenção e transporte para órgãos mantenedores. 

Em meio a todas estas mudanças, o produto pode estar associado a um sistema, ou 
pertencer ao estoque de um dado órgão de abastecimento, o que faz surgir a figura do 
elemento detentor do produto. Para um sistema, um detentor será o órgão que o adquiriu ou 
opera o mesmo dentro do cenário. Os componentes podem estar associados a sistemas 
instanciados ou estoques de sobressalentes. A informação do detentor é de suma importância 
para a determinação do local de envio das peças reparadas, após o término das ações de 
manutenção. 

2.3 – Modelo do Processo de Manutenção 

O processo de manutenção foi o de maior complexidade no desenvolvimento do 
framework, pois trata de atividades que são iniciadas seguindo uma ordem particular, definida 
em um modelo de geração de eventos próprio. Apesar de determinar uma ordem para a 
execução de atividades, alguns elementos aleatórios implicam em decisões ao longo do fluxo 
de execução, tais como o RIP (Repair in Place), o NFF (No Fault Found) e o NRTS (Not 
Repairable This Site). 

O parâmetro RIP define a probabilidade de determinadas manutenções serem 
efetuadas no próprio local onde o componente está instalado, sem a necessidade de atividades 
como retirada e recolocação de componentes, transporte, ou utilização de sobressalentes. 

A possibilidade de uma determinada manutenção não poder ser efetuada em um local 
que tenha essa atribuição, é modelada pelo parâmetro NRTS, que representa o percentual de 
elementos que não podem ter a sua manutenção efetuada em um determinado órgão e, 
conseqüentemente, são enviados a um nível superior dentro da estrutura de manutenção. 

Uma outra possibilidade é uma falha em um componente não ser confirmada durante a 
avaliação do problema, o que é expresso por NFF. Se nenhuma falha é encontrada, o processo 
de manutenção já pode ser finalizado, cuidando apenas das atividades de transporte e 
recolocação, ou adição a estoque. 

Com isto, o procedimento de manutenção será composto de quatro fases: 
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1. Verificação do RIP 
A primeira ação a ser efetuada será a verificação do RIP, onde é definido se o produto 

sofrerá uma manutenção no local, indo diretamente para a fase de execução da manutenção. 
Caso contrário, será retirado e enviado para manutenção no órgão apropriado. 

2. Verificação de Estoque 
Nesta fase ocorre a verificação da existência de um sobressalente no estoque associado 

à organização mantenedora. Se existe um sobressalente disponível, este será utilizado em uma 
substituição a partir do órgão gerador da ação, fechando a ação de manutenção inicial e 
abrindo uma nova ação de manutenção sobre o componente, a partir do órgão de 
abastecimento fornecedor, de forma que a peça reponha o estoque naturalmente após a 
manutenção.  

3. Delineamento 
Nesta fase ocorre a decisão de executar a manutenção ou enviar o componente a um 

nível superior, onde a manutenção deverá ser efetuada. Esta decisão expressa a 
impossibilidade de reparar o componente em determinadas situações. Se no último nível 
ocorre a decisão de não reparar, o componente será descartado e irá gerar a necessidade de 
aquisição de um novo componente. Da mesma forma que uma manutenção pode não ter 
possibilidades de execução, durante a avaliação pode-se chegar à conclusão de que nenhuma 
falha ocorreu, determinando o final da manutenção e envio do componente de volta a seu 
detentor. 

4. Execução 
Nesta fase ocorre a manutenção propriamente dita, executando-se as tarefas previstas 

para a atividade. Estas tarefas podem gerar novas falhas sobre as partes constituintes do 
componente, levando a novas manutenções sobre estas partes, segundo a mesma regra 
definida para o componente, ou seja, efetuando-se inicialmente a fase de delineamento, onde 
ocorrerá a decisão por efetuar ou não a manutenção neste nível, porém, por questões de 
simplificação, o modelo atual não considera falhas induzidas por manutenção. A Figura 1 
ilustra o procedimento. 

 
Figura 1: Resumo esquemático do Processo de Manutenção. 
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3. SISTEMA DE SIMULAÇÃO DESENVOLVIDO 
Para descrever as funcionalidades e principais características do sistema de simulação 

desenvolvido, foi definida uma situação simples, porem com detalhes suficientes para 
demonstrar o funcionamento do sistema. 

O sistema utilizado no caso estudado é composto de dois equipamentos. Os dados 
de alguns de seus componentes são mostrados na Tabela 1. 

 
Item Preço 

Unitário 
Lote Peso 

(Kg) 
Vol 
(m³)

Qtd 
Util

Qtd 
Nec 

Percentual 
Uso (%) 

Δ$1 MTBF 
(horas) 

RIP 
(%)

S1 220.000,00 1 2000 500 1 1 100 22.000,00 - -
M1 5.000 -   E1 89.000,00 1 1300 250 1 1 100 6.000,00 M2 10.000 -

      
LRU11 

83.000,00 1 1200 220 1 1 100 3.000,00 500 20

Tabela 1: Estrutura do Sistema de Teste e características dos componentes. 

Pode-se observar na tabela que o equipamento “E1” apresenta dois modos de falha 
distintos, denominados “M1” e “M2” e que os equipamentos analisados não poderão ser 
retirados do local onde estão instalados, não sendo aplicável o parâmetro RIP. 

O cadastramento de recursos e produtos, assim como suas características, como pode 
ser visto na Figura 2. 

Figura 2: Cadastro de recursos e produtos. 

Os locais geográficos considerados na simulação foram Rio de Janeiro, São Paulo, 
Brasília, Belo Horizonte, e Manaus. 

Em São Paulo e no Rio de Janeiro encontram-se os órgãos operacionais, sendo que 
alguns reparos podem ser feitos pela equipe técnica alocada em São Paulo. No Rio de Janeiro 
podem ser realizadas apenas a retirada de alguns componentes e a manutenção dos 
equipamentos “E1” e “E2” (que não podem ser retirados). 

Em Belo Horizonte encontra-se um Órgão de Manutenção de primeiro nível e em 
Brasília um órgão de segundo nível de manutenção, que também desenvolve atividades de 
desenvolvimento. O último nível de manutenção é feito pelo fabricante, situado em Manaus. 

Não foi considerada a existência de estoque de sobressalentes no Rio de Janeiro e, em 
São Paulo, foi alocado apenas um estoque pequeno. Em Belo Horizonte foi colocado um 
estoque mais volumoso, com capacidade de abastecer as necessidades do Rio de Janeiro e 
regularizar o estoque de São Paulo, além de fornecer sobressalentes para os processos de 

                                                 
1 Custo incremental para produção do componente. 
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manutenção desenvolvidos no próprio local. O estoque principal se encontra em Brasília, 
sendo alimentado pelo fabricante com repasse das quantidades necessárias de sobressalentes 
para Belo Horizonte. O cadastramento dos locais e órgãos constituintes do cenário de análise 
pode ser observado na Figura 3. 

No exemplo foi utilizado apenas o meio de transporte rodoviário. O modelo de custo 
de transporte levou em consideração faixas de volume e peso. Estas telas de cadastro podem 
ser observadas nas Figuras 4 e 5. 

Neste ponto é possível efetuar o cadastramento do cenário e suas características 
básicas, além de associar os órgãos constituintes e definir as estruturas de abastecimento e 
manutenção.  

O cenário inicia-se na data de 01/10/2001, simulando o funcionamento do sistema 
durante um período de 10 anos. Os parâmetros globais utilizados para manutenção e 
transporte são NFF de 5%, NRTS de 5%, e percentual de valor para seguro (no caso de 
transporte de componentes) no valor de 7% do preço unitário do componente. 

Quanto aos fatores financeiros, também foi definido um intervalo de desconto de dois 
meses, a uma taxa de 0,25%. 

 

 

Figura 3: Cadastro de locais e órgãos constituintes. Figura4: Cadastro de percursos e custos de 
transporte. 

O cadastro das características básicas, além da associação com órgãos, pode ser 
observado na Figura 6. Entre os dados cadastrados para o cenário, encontram-se o NFF e o 
NRTS, utilizados no processo de manutenção. 

Para o cadastro das estruturas de abastecimento e manutenção são utilizados modelos 
no formato de árvore dos elementos cadastrados e permitindo a associação de órgãos a cada 
nível. O cadastro da estrutura de abastecimento é exemplificado na Figura 7, sendo que o 
cadastro da estrutura de manutenção usa telas similares. 

As atividades são relacionadas aos produtos às quais se aplicam. Os modos de falha 
são relacionados a um produto e a uma atividade de manutenção principal, a qual se refere ao 
reparo do produto no caso de ocorrer a falha citada. No cadastro destas atividades, também 
devem ser definidos os recursos utilizados e o tempo despendido na sua execução. 
 

 



SPOLM 2005 Rio de Janeiro, Brasil, 16 e 17 de agosto de 2005

 

 85

 
Figura 5: Cadastro dos meios de transporte no cenário. Figura 6: Cadastro de características do cenário e órgãos 

relacionados. 
 

 
Figura 7: Cadastro da estrutura de abastecimento. 

O cadastramento de atividades e modos de falha dos produtos pode ser observado nas 
Figuras 8 e 9. 

Com todos os dados de catálogo inseridos, podem ser determinados os sistemas 
associados ao cenário e os modelos utilizados para geração de eventos, consumo de recursos e 
cálculo de custo. 

Quanto ao sistema utilizado, foram instaladas duas unidades no Rio de Janeiro e 
quatro em São Paulo, operando de acordo com a Tabela 2. 

Pode-se cadastrar, a seguir, os grupos de sistemas associados a cada órgão pertencente 
ao cenário, assim como a regra de operação aplicada ao grupo, ou a cada instância 
individualmente, como pode ser observado Figura 10. 
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Figura 8: Cadastro de atividades e recursos. 

 

Figura 9: Configuração dos modos de falha. 

 

Funcionamento por Operação e Espera 
Instância Período de Operação (hs) Período de Espera (hs) Início 
RJ – 1 36 12 01/03/2002 
RJ – 2 36 12 01/03/2002 
SP – 1 16 8 01/03/2002 
SP – 2 36 12 01/03/2002 

Funcionamento por Missões 
Instância Média de Missões por Ano Duração Média da Missão (dias) Início 

SP – 3 50 3 01/01/2002 
SP – 4 10 15 01/01/2002 

Tabela 2: Operação dos Sistemas para o Caso de Teste. 
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Após a associação dos sistemas aos órgãos operacionais, foi definida a dotação de 
estoque para os órgãos de abastecimento, o que pode ser visto na Figura 11, segundo os dados 
fornecidos pela Tabela 3. 

 
Local LRU11 LRU21 SRU111 SRU112 
Brasília 1 1 1 1 
Belo Horizonte 1 2 3 3 
São Paulo 2 0 1 1 

Tabela 3: Dotação de Estoque para o Caso de Teste. 

As atividades geram custos e ocorrem, muitas vezes, a partir de modelos de geração de 
eventos, aleatórios, ou agendados, além dos modos de falha. Exemplos de modelos de geração 
de eventos e cálculo de custo são mostrados na Tabela 4. 

 
 

Figura 10: Cadastro de grupos de sistemas e regras de operação. Figura 11: Definição da dotação de 
estoque para o cenário de testes. 

 
Atividade Produto Cálculo de Custo Geração do Evento 

Aquisição E1 Custo de Aquisição Processo de Manutenção  

Instalação SIST1 Modelo Padrão Por Agendamento 

Operação SIST1 Modelo Padrão Calendário de Operação 

Preventiva E1 Modelo Padrão Geração Aleatória 

Reparo2 E1 Custo de Manutenção Processo de Manutenção 

Retirada LRU11 Custo de Manutenção Processo de Manutenção 

Transporte E1 Custo de Transporte Atividade de Aquisição 

Tabela 4: Modelos utilizados no cenário. 

Um determinado órgão não precisa, necessariamente, executar todas as manutenções 
corretivas definidas. A Tabela 5 ilustra as atividades executadas por órgão. 
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Produto/Atividade RJ SP MG DF MA 

REPARO1 X X     
E1 REPARO2 X X    

RECOLOCAÇÃO X X    
REPARO  X X X X 

 
   LRU11 

RETIRADA X X    
RECOLOCAÇÃO  X X X  
REPARO   X X X 

 
      SRU111 

RETIRADA  X X X  

Tabela 5: Atividades de manutenção corretiva executadas por órgão. 

Neste ponto devem ser configurados os modelos de cálculo, segundo as características 
anteriormente definidas. Este processo pode ser observado na Figura 12. 

Finalizando a fase de cadastramento, são definidas as atividades executadas por órgão 
e as configurações dos modelos de eventos, quando solicitado pelos mesmos. Estas 
configurações podem ser observadas na Figura 13. 

 
 

Figura 12: Associação de sistemas e modelos de cálculo ao 
cenário. 

Figura 13: Definição de atividades executadas e 
configuração de eventos. 

 
Estando todos os dados cadastrados, as simulações podem ser geradas, e os resultados 

analisados pelos extratores de dados. A tela para geração de simulações pode ser observada na 
Figura 14, salientando-se o fato de que o identificador apresentado é utilizado nos extratores 
de dados para gerar os diversos relatórios do sistema. 
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Figura 14: Geração de simulações. 
 
Para análise dos resultados obtidos com a simulação, foram utilizados o sistema 

Extrator e o applet de linha de vida, ambos alimentados, em primeira instância, pelo 
identificador da simulação. Inicialmente são analisados os relatórios emitidos pelo sistema 
Extrator. 
O relatório de “Custos no Tempo” apresentou a totalização de custos por órgão e atividade, já 
aplicado o fator de desconto, como pode ser observado na Figura 15 

Um relatório similar é o de “Custo sem Desconto”, que apresenta os valores 
calculados sem o fator de desconto, e exibe os custos de uma forma mais detalhada ao 
apresentar o instante inicial e final de cada atividade, além do custo total da mesma, para 
todas as atividades executadas durante a simulação. 

Quanto ao estoque, sua movimentação pode ser acompanhada pelo relatório 
“Estoque”, apresentando de uma forma detalhada cada entrada ou saída de um determinado 
produto dentro de um órgão de abastecimento, além de uma totalização mensal gráfica dos 
movimentos. 

O relatório de movimentação de estoque pode ser observado na Figura 16. 
 

 

Figura 15: Relatório de custos no tempo Figura 16: Relatório de movimentação de estoque. 
 
O relatório “Acompanhamento de Recursos” é apresentado na Figura 17, e permite 

visualizar o consumo de recursos ao longo da execução das atividades, indicando a data 
inicial e final de utilização, ou a data de aquisição do recurso. 



SPOLM 2005 Rio de Janeiro, Brasil, 16 e 17 de agosto de 2005

 

 90

 
Figura 17: Relatório de acompanhamento do consumo de recursos. 

Separadamente, pode ser analisada a quantidade de horas em que um recurso é 
utilizado (Figura 18), ou a quantidade de recursos adquiridos, no caso de consumíveis, como 
pode ser observado na Figura 19. 

Finalmente, a linha de vida dos sistemas simulados foi acompanhada pelo applet de 
visualização, como pode ser observado na Figura 20. 

 
 

Figura 18: Relatório de recursos consumidos (por hora de uso). 

 

 
Figura 19: Relatório de recursos consumidos (por utilização ou 
aquisição). 

Figura 20: Visualização da linha de vida de sistemas 
simulados. 
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4. CONCLUSÕES 
 A ACVU é uma metodologia de análise que, sem sombra de dúvidas, adquirirá 
importância crescente no cenário de grande competição global e de escassez de recursos 
governamentais em que vivemos. 
 A viabilidade de seu uso depende, dentre outros fatores, da disponibilidade de 
ferramentas computacionais adequadas. Uma das características mais importantes que essas 
ferramentas devem apresentar é a capacidade de adaptação a situações distintas. 
 Este trabalho descreve o uso de uma ferramenta que foi desenvolvida com essas 
características de flexibilidade e de adaptação. As principais funcionalidades da ferramenta 
foram apresentadas com o auxílio de um problema de dimensões reduzidas, mas que permitiu 
demonstrar o seu funcionamento de uma maneira didática. 

O sistema foi desenvolvido usando a linguagem JAVA e funciona com o uso de 
qualquer browser de acesso à Internet. 

As características de modelagem e de construção do sistema podem ser encontradas 
em outros artigos referenciados neste trabalho. 
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