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Introdução 
 

Esta Nota Técnica tem por objetivo descrever o Sistema de Controle da Manutenção dos 
equipamentos do Sistema Semco - Semáforos Coordenados, implantado na cidade de São Paulo e 
em plena operação desde março/82. 
Este sistema foi desenvolvido pela CET em substituição ao original Plessey, por ser este de difícil 
operação, o que resultava em dados não confiáveis. 
 
Descrição do Sistema 
 

O sistema de controle da manutenção do sistema Semco é um conjunto de programas com o 
objetivo de fornecer informações para a manutenção dos equipamentos, por meio de detecção de 
falhas, geração de alarmes e aquisição de dados. 

O sistema é capaz de detectar falhas nos equipamentos, tais como verdes conflitantes, falha 
de comunicação entre os equipamentos de rua e os computadores centrais e falha na contagem de 
veículos. Na detecção de alguma falha soa um alarme na console de manutenção no Centro de 
Controle, que é reconhecido pelo operador e este aciona a equipe de manutenção para o reparo na 
parte com defeito. 

Após o reparo, é necessária a intervenção do operador par a recolocação do equipamento 
em operação, com o uso de comando específico de cancelamento de falhas. 

Além de cancelar a falha, esse comando também esclarece a causa que provocou o defeito. 
As informações contidas nesse comando são armazenadas no arquivo de dados de 

manutenção, para permitir cálculos estatísticos e controle de falhas. Esse arquivo contém todas as 
informações relativas aos equipamentos, tais como número de falhas, tempo em falha, horário de 
ocorrência da falha e horário de cancelamento da falha. 
 

Para a aplicação prática do sistema existem os seguintes relatórios: 
 
• Relatório de Falhas - o objetivo é apresentar a quantidade de falhas ocorridas nos equipamentos, 

organizados por tipo de falha. Na primeira página é apresentada uma tabela contendo os 
códigos associados às diversas falhas previstas no sistema e nas páginas seguintes são listadas 
as quantidades das respectivas falhas. 

• Desempenho das Interseções - o objetivo deste relatório é apresentar o desempenho das 
interseções computando-se todas as falhas nos equipamentos que compõem uma interseção. São 
apresentados o código do sistema da interseção, quantidade de falhas, tempo médio entre falhas 
(MTBF) e tempo médio para reparo (MTTR). 

• Desempenho dos Equipamentos - neste relatório são apresentados os dados de performance dos 
diversos equipamentos que compõem uma interseção. São apresentados o número de falhas, 
tempo médio para reparo (MTTR), dados estes, associados a cada tipo de equipamento. 



 

• Desempenho Global dos Equipamentos - este relatório informa o desempenho dos 
equipamentos, considerando-se todo o sistema. São apresentados o número de equipamentos 
existentes, número de falhas, tempo médio entre falhas (MTBF) e tempo médio para reparo 
(MTTR). 

 
Benefícios 
 

Com o novo sistema desenvolvido pela CET, houve uma redução da ordem de 80% no 
número de comandos dados para cancelamento de falhas, o que implica em menor possibilidade de 
erros na operação. Além disso, economizou-se homens/hora para efetuar cálculos estatísticos, 
devido à implantação dos relatórios. 
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