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Resumo: O presente trabalho avalia a influência da vulnerabilidade da rede urbana no processo de 
escolha de rotas na atividade de distribuição física de cargas, através da adaptação do conceito 
de Manutenção Centrada na Confiabilidade. Para tanto, aplica-se tal conceito à medição do risco 
de eventos não regulares e imprevisíveis como obras e manutenções em vias públicas, em 
decorrência de intervenções que aconteceram devido as falhas que ocorreram no sistema 
hidrossanitário da cidade de Fortaleza, Ceará. O número de pesquisas sobre o tema tem 
aumentado e tal problemática possui grande impacto sobre o desenvolvimento econômico e social 
em núcleos urbanos. Neste tocante, destacam-se as afirmativas sobre a necessidade de se 
considerar a influência de adversidades externas na rede viária, por exemplo, que podem 
acarretar no comprometimento do desempenho dos sistemas de transportes. Todavia, a 
incorporação do conceito de Manutenção Centrada na Confiabilidade não é dedicado à análise de 
risco do sistema de transportes, sua concepção se dá pela análise de equipamentos e 
componentes de sistema mecânicos, atribuindo-lhes uma avaliação quanto à sua confiabilidade, 
como o dos constantes ao sistema hidrossanitário da cidade. No entanto, a avaliação da 
confiabilidade deste sistema reflete diretamente na confiabilidade da rede viária, ao assegurar que 
as ações de manutenção direcionadas à correção das falhas no sistema hidrossanitário decorrem 
da paralisação da via, ou da interrupção parcial de suas atribuições. Desta forma, este trabalho 
buscou adaptar a aplicação de tal conceito com o intuito de antever-se a ocorrência destas falhas, 
a partir da utilização das ferramentas estatísticas que direcionam à análise temporal dessas 
falhas, podendo, com isso, auxiliar na interpretação da confiabilidade de ambos os sistemas e 
garantir um processo mais adequado de escolha de rota. A aplicação do método proposto 
possibilitou a redução da distância e do consumo de combustível, além de proporcionar um 
aumento na eficiência da operação traduzido pelo ganho de tempo de percurso no sistema. 
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