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RESUMO 

A gestão tática da manutenção envolve o conhecimento por meio de integração da 

empresa, diferentes setores e cada equipamento, tomando decisões de onde, quando e por 
que aplicar cada tipo de manutenção. O intuito desse trabalho é demonstrar conhecimentos 
técnicos dos tipos de manutenções por meio de literaturas, amenizando as possíveis falhas 

mecânicas que possam vim ocorrer nos equipamentos trazendo grandes transtornos e custos 
desnecessários com objetivo de definir procedimentos para criação de um manual de controle 

de manutenção, que possam auxiliar em indicadores no planejamento estratégico na área da 
manutenção, com intuito de evitar falhas em serviços a serem executados, assim conhecendo 
os tipos de manutenções para poder analisar a que mais de adéqua com a situação. A 

sugestão de estudo aqui exibida é da avaliação e esclarecimento da importância do 
desenvolvimento de um plano de manutenção preventivo, corretivo e preditivo. Esse trabalho 

buscou conhecimentos teóricos bibliográficos para seguir uma linha de gerenciamento em prol 
do planejamento, ou seja, a logística administrativa gerencial caminhara lado a lado com 

planejamento estratégico para adequar a melhor solução a ser tomada nos devidos 
equipamentos. 
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1. INTRODUÇÃO 

O termo manutenção surgiu no início do século XVI na Europa com a 

invenção do relógio mecânico, tomou forma durante a Revolução Industrial e se 

consolidou na Segunda Guerra. Hoje em dia os reparos em qualquer sistema 

hidráulico e ou mecânico em geral são conhecidos como manutenção. O tema 
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manutenção foi definido para abordar a forma de evitar falhas, cuidado com 

determinadas instalações conforme Slack (2000).  

Em vista disso, podemos analisar a importância do setor de Controle de 

Manutenção, algumas empresas chegam a usar o termo “coração” para definir 

o setor de manutenção, visto sua importância. Existem alguns tipos de 

manutenção a fim de delinear devidas intervenções nos instrumentos de 

produção (Viana, 2002). 

A NBR 5462-1994 já define os tipos de manutenção a qual tem que ser 

seguidas nos ativos imobilizados, sendo elas: Preventiva, Corretiva e Preditiva. 

O presente artigo relaciona a finalidade das devidas manutenções nos 

equipamentos ativos imobilizados pesados que auxiliem na construção civil em 

geral, rodovias e grandes empreendimentos, controle de abastecimentos dos 

mesmos e medidas de seguranças conforme as normas. 

Entretanto, investir em um plano de manutenção e controle eficaz pode 

reduzir custos desnecessários, tempo de vida útil do equipamento e 

principalmente priorizar a segurança dos operadores dos devidos 

equipamentos. Uma pergunta que sempre surge no setor de Controle de 

Manutenção é como pode melhorar o planejamento e reduzir custos 

desnecessários de uma empresa? 

Segundo Gil (2008), o termo hipótese é uma proposta a ser posicionada 

para definir a sua legitimidade, sendo uma possível resposta para o problema 

proposto. Em virtude do problema proposto, o treinamento e capacitação dos 

controladores de manutenção e de extrema funcionalidade, aprimorando os 

seus conhecimentos técnicos e práticos para melhor resultado no controle de 

manutenção.  

Tendo em vista o aumento gradativo da Construção Civil no Brasil, o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgaram no segundo 

semestre do ano de 2019 um aumento no PIB de 2% da Construção Civil, com 
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isso, as obras na construção aumentaram significativamente, a utilização de 

máquinas e equipamentos pesados são de extrema importância para a 

execução. O que influenciou esse trabalho foi entender as falhas dos sistemas 

hidráulicos e mecânicos que surgem por falta de manutenção, com isso, 

causando paradas desnecessárias e custos excessivos, podendo prejudicar o 

cronograma de execução de uma determinada obra. Portanto a credibilidade 

das máquinas pesadas, com base em pesquisa bibliográfica rastreará para 

tratativa de todas essas dúvidas. 

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 LOGÍSTICAS ADMINISTRATIVAS 

Uma boa parte das empresas em geral tem sua meta estabelecida para 

ter retorno em cima do capital investido, entretanto para trilhar nesse caminho 

muitas metas, planejamentos e objetivos são traçados para que isso venha 

ocorrer.  

Pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE, 2001) relata que normalmente a cada 100 

pequenas e médias empresas firmadas, 95 dessas não sobrevivem aos cincos 

primeiros anos, vários fatores contribuem para esse ocorrido e um desses e o 

descontrole da manutenção em seus equipamentos. 

O controle de manutenção visa em ter metas pré-estabelecidas: Avaliar 

um limite de quebras e avarias em geral durante o processo de utilização dos 

equipamentos; sempre manter os equipamentos em perfeitas condições de 

segurança e utilização; evitar no máximo paradas desnecessárias; sempre 

direcionar no máximo possível um nível técnico. 

Segundo Neto (2002) os dirigentes responsáveis pela gestão da 

manutenção, tem por obrigação de conhecer determinadas normas, 
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procedimentos e acima de tudo o planejamento, sendo assim, a possibilidade 

de falhas e geração de custos desnecessários podem ser amenizados. 

A tarefa de programação consiste em analisar a curto, médio e longo 

prazo as atividades, ou seja, dia, hora e local para determinada manutenção 

ocorra. Toda parada de manutenção sempre é preocupante para o setor de 

produção que precisa dos equipamentos em perfeitas condições. Em analise 

para um bom desempenho, o plano de manutenção tem que atender alguns 

critérios de perguntas (NETO, 2002): 

De que modo? O quê? Qual Duração? Quem? Em que época? Qual 

Valor? 

Analisando os questionamentos acima, pode-se verificar, que um 

controle eficaz de manutenção exige bastante, não sendo tão relevante ao 

ponto de ser desprezado, pois envolve diferentes pessoas, custo, tempo e uma 

organização. 

Com o inicio da primeira evolução nos anos 40 chamado de primeira 

geração, a manutenção tem a cada década se evoluído e renovado suas 

perspectivas, visando sempre melhoria continua. O contexto histórico após a 

primeira geração que tinha como objetivo a maquina somente, assim as falhas, 

paradas desnecessárias eram muito comum, começou nos anos 50 com a 

chegada da segunda geração a mudar esse conceito, agora visando com 

atenção na manutenção preventiva em observância na produtividade. 

Seguindo o contexto histórico da evolução da manutenção, entre os 

anos 80 e ano 2000 surgiu a terceira geração, com foco na credibilidade e na 

manutenção preditiva, atualmente estamos presenciando a chamada evolução 

4.0, ou seja, a quarta geração que seu inicio a parti do ano 2000 com intuito e 

objetivo na proatividade conforme figura 1 abaixo: 
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Figura 1: Evolução da Manutenção 

 
Fonte: Blog Tek, 2020. 

 

2.2 TIPOS DE MANUTENÇÕES 

Em concordância com a NBR 5462 (2004) são diversos outros tipos de 

classificação  de manutenções, sendo elas: preventiva; Corretiva; fora do local 

de utilização; remota; automática; preditiva ou controlada; programada ou não; 

em campo; deferida. 

Segundo a Associação Brasileira de Manutenção (2005) retrata de forma 

mais completa, confirmando confiabilidade apresentado em ramificações: 

Preventiva de maneira Sistemática ou por oportunidades, Preventiva de modo 

de reconstrução ou grandes reparos, Preventiva por lubrificações. Corretiva de 

modo programada ou não-programada. Preditiva abrangido acompanhamento, 

monitoramento, medição de parâmetros e inspeções. 

Conforme Costa (2013) os tipos de manutenção são definidos pelo jeito 

como é executado a ação no sistema, neste trabalho será abordado às praticas 
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da manutenção, controle de abastecimento, assim como os tipos, sendo elas: 

Preventiva, Corretiva e Preditiva. 

O trabalho apresenta e demonstra os tipos de manutenções: 

Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva Sistemática, Manutenção 

Preventiva Condicionada, Manutenção Corretiva, Manutenção Corretiva Não 

Planejada, Manutenção Corretiva Planejada, Manutenção Preditiva. 

 
2.2.1 Manutenção Preventiva 

A manutenção preventiva é efetuada com a ideia de minimizar a 

probabilidade de falha de uma máquina ou equipamento, ou ainda a 

inutilização de um serviço aproveitado (NETO, 2002). A mesma ocorre com 

uma intervenção prevista, programada antes mesmo de determinada falha 

mecânica, ou seja, é um conjunto de inspeções sistemáticas, ajustes, 

conservação eventuais problemas. 

Esse tipo de manutenção tem que seguir alguns critérios pré-

estabelecidos e recomendados pelo fabricante, em pose do levantamento 

inicial dos equipamentos. De acordo com a norma NBR 5462 (1994) 

manutenção preventiva é ocorrida em períodos definidos, ou segundo critérios 

estabelecidos, proposto a diminuir a expectativa de eventuais falhas ou a 

degradação do desempenho de um componente. 

Filho (2010) relata que a manutenção preventiva tem quer priorizar a 

identificação, analisar com cautela pequenos reparos que possam causar 

danos maiores aos equipamentos, visando a substituição de alguns 

componentes de vedação, fluidos e filtros.  

A manutenção preventiva tem prevalece um plano de manutenção 

visando como um inteiro os itens a serem verificados, lubrificados de maneira 

periódica, acabando e diminuindo as possibilidades de incidentes, separando 
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em duas etapas: Manutenção Preventiva Sistemática e Manutenção Preventiva 

Condicionada (SIMEI, 2012). 

2.2.1.1 Manutenção Preventiva Sistemática 

Corresponde a uma determinada parada planejada, em determinados 

intervalos de tempo de vida útil conforme o fabricante do equipamento. 

Normalmente essa manutenção e usada nas operações de lubrificações, nas 

inspeções periódicas e nas devidas substituições dos componentes, 

habitualmente acaba tendo seu custo elevado, devido não ter uma previa 

avaliação especifica e detalhada dos itens a serem substituídos (SIMEI, 2012). 

2.2.1.2 Manutenção Preventiva Condicionada 

Similar à preventiva sistemática, essa manutenção também visa em uma 

intervenção de caráter planejado com condição preventiva, com um diferencial 

em realizar em função do estado dos componentes do equipamento, ocorrida 

somente com a manifestação da necessidade de acordo com SIMEI (2012). 

Conforme Viana (2002, p.11) 

Um dos fatos mais desagradáveis no cotidiano da produção é 
uma pane inesperada, o que ocasiona além de uma parada no 
processo de fabricação, aumentando assim os custos de manutenção 

e produção, também um mal-estar na equipe de execução e 
planejamento, se configurando em um contraponto do objetivo 

primeiro da Manutenção Industrial. As preventivas reduzem bastante 
estes acontecimentos, proporcionando o controle sobre o 

funcionamento dos equipamentos, e um elevado grau de auto-estima 
dos homens e mulheres da manutenção, que desta forma admitem 
alguns desvios (panes inesperadas) em seu plano, pois têm a certeza 

de se tratar de um acontecimento isolado, facilmente administrável. 

 

2.2.2 Manutenção Corretiva 

De acordo com a NBR 5462, a Manutenção Corretiva indica uma 

manutenção desenvolvida para atender uma ocorrência após algum tipo de 
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pane. SIMEI (2012) relata que a manutenção corretiva tende a ser dividida em 

duas etapas, sendo elas: Corretiva Não Planejada e Corretiva Planejada. 

A corretiva é o tipo mais caro de manutenção, exige tempo e em 

algumas situações pode acarretar prejuízos. Pesquisa realizada pela empresa 

ENGETELES no ano de 2020, relata que no Brasil aproximadamente 69% das 

empresas ainda utilizam somente esse tipo de manutenção frequentemente, ou 

seja, isso ocorre quando existe uma falha mecânica. 

2.2.2.1 Manutenção Corretiva Não Planejada 

Esse tipo de manutenção pode ocasionar algumas desvantagens 

quando não planejada: Maior custo, parada na produção da obra, quando em 

caráter de urgência pode exigir um serviço terceirizado. 

A natureza desse tipo de manutenção sempre será de caráter 

emergencial, sendo de fator critico procurando atender a solicitação o mais 

breve possível, sempre que possível esse tipo de manutenção deve ser evitada 

para não gerar custos desnecessários e o Down Time1 (SIMEI, 2012). 

 

2.2.2.2 Manutenção Corretiva Planejada 

O Blog Engeman relata a Manutenção Corretiva Planejada como sendo 

a correção que se faz em função concomitante a Preditiva, logo, tudo que é 

planejado o custo e menor, trás segurança e agilidade. 

De acordo com SIMEI (2012) se trata de uma intervenção corretiva, para 

se corrigido uma determinada falha, porém não instantâneo em função da 

mitigação do cancelamento da produção, ou seja, uma tentativa de reduzir ou 

 
 

1 Down Time: Tradução Tempo perdido, termo usado para indicar um tempo de 

processo perdido, decorrente de um defeito ou quebra. 
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banir paradas não programadas. Pode ser dizer ainda que esse tipo de 

manutenção tende a ser adiada ate a revisão preventiva, beneficiando de um 

único tempo para diminuir paralisação em frentes de serviços, a figura 2 abaixo 

mostra a relação de custo Preventiva x Corretiva. 

Figura 2: Custo Manutenção Preventiva x Manutenção Corretiva 

 

Fonte: Karsburg, 2012 – Revista AG. Ed.156 

 

2.2.3 Manutenção Preditiva 

A manutenção preditiva menciona às circunstâncias da realidade do 

funcionamento dos equipamentos conforme o plano de manutenção, ordem de 

serviços executadas, assim avaliando o processo de desgaste ou degradação, 

geralmente esse processo descreve o tempo de vida útil dos determinados 

componentes de cada maquina. 

Segundo Viana (2002) as preparações da manutenção preditiva sempre 

analisa o acompanhamento e monitoramento das maquias e suas peças, por 

meio de um controle de medição ou estatístico tentando aproximadamente 

prever a ocorrência. 
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Concomitante a manutenção corretiva planejada, a manutenção preditiva 

tem alguns objetivos: Prever adiantado a necessidade do serviço; eliminar 

serviços não planejados; evitar o acréscimo de possíveis danos; melhorar a 

satisfação de segurança e desempenho do equipamento; paralelo as paradas 

da obra, aproveitar para executar as manutenções nos equipamentos que 

precisam (FILHO, 2012). A figura 3 abaixo relaciona as diferenças entre os 

diversos tipos de manutenção e a colocação da Engenharia de Manutenção. 

Figura 3: Tipos de Manutenção 

 

Fonte: adaptado de Costa, 2013. 

 

3. PLANEJAMENTO DO PLANO DE MANUTENÇÃO 

Investir em um plano de manutenção preventiva infalível a qual 

possibilita a ausência de desgastes futuros exige alguns conceitos preliminares 

que tem que se levado em consideração, tipo de combustível adequado para 

determinado equipamento, componentes hidráulicos a serem usado, controle 

de quilometragem.  

O modelo de manutenção de frota abordado tem que ser levado em 

conta, sendo proativo ou reativo, com isso o objetivo em manter um modelo 
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proativo programado acaba prevalecendo em vista das manutenções 

emergenciais reativas. O blog Rabbot (2019) lista alguns procedimentos para 

implantação de um plano de manutenção preventivo, sendo eles: 

• Inventário de verificação contemplando as atividades a serem 

cumpridas na programação, de acordo com cada tipo de equipamento; 

• Cronograma dos serviços em relação a preventiva; 

• Feedback entre operadores dos equipamentos e a gestão da inspeção; 

• Relatório como um checklist diário para relatando qualquer atividade do 

equipamento fora do comum; 

•  Equipe técnica qualificada para execução das manutenções e 

inspeções; 

• Procedimentos para solicitação de peças e insumos para não atrasar o 

cronograma das atividades das preventivas. 

 

3.1 Check List e Inspeção 

Um dos procedimentos adotado para o planejamento de um plano de 

manutenção é o check list e o relatório de inspeção, normalmente as empresas 

criam seus próprios relatórios de inspeção e check list para as manutenções 

preventivas, porém todos segue uma separação dos itens a serem verificados 

por grupos, sendo eles; 

• Sistema do Motor; 

• Transmissão; 

• Diferencial traseiro / Dianteiro; 

• Sistema Hidráulico; 

• Sistema Elétrico; 

• Itens obrigatórios (bateria, motor de partida, alarme de ré etc...); 

• Componentes Gerais; 

• Lubrificação. 
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De acordo com a norma NR12: 2011, no item 12.111 Manutenção, 

preparação, ajuste, reparo e limpeza, relata que os devidos equipamentos têm 

que se resignado às devidas manutenções conforme determinação do 

fabricante e de acordo com os procedimentos técnicos normatizados 

nacionalmente. 

4. INDICADORES DE MANUTENÇÃO 

Os indicadores de manutenção têm como papel essencial para 

demonstrar de forma clara e objetiva todo o acompanhamento dos processos, 

orientando nas correções caso necessário. De acordo com Xavier (2011) os 

indicadores são proporções, dados, demissões a qual queremos controlar no 

processo. 

No passado tinha-se um conceito que a manutenção gerava grandes 

prejuízos às empresas, nos dias atuais esse conceito mudou de visão, passou 

a ser visto de modo de redução de custos, menor numero de paradas e 

quebras dos equipamentos, maior é a produtividade. Nos dias atuais a 

manutenção aderiu uma serie de conceitos e normatização, ate na área de 

sustentabilidade com isso a utilização de indicadores passou a ser mais 

rotineira nas empresas. 

De acordo com Petrilli (2011) os indicadores necessitam acompanhar os 

processos por meio de seus aspectos básicos. As escolhas dos indicadores 

fica a critério de cada organização, a grande maioria prefere ter poucos 

indicadores e acompanhar de forma efetiva, ao invés de ter vários e não 

conseguir cumprir-los.  

Os indicadores de manutenção são inúmeros, definidos como: A 

ordenação das atividades a serem executados, custos, resultados, segurança, 

qualidade profissional dentre outros. A ideia do indicador é claramente mostrar 

de forma percentual a utilização e distribuição das atividades, a figura 4 abaixo 

apresenta um gráfico de indicadores. 
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Figura 4: Distribuição do tipo de Manutenção 

 Fonte: Petrilli, 2011. 

 

 

4.  METODOLOGIA 

O método científico é muito importante para conferir a veracidade dos 

fatos, considerando à necessidade de relatar todas as operações metais e 

técnicas, ou seja, defini o método que fez alcançar o resultado de 

conhecimento (GIL, 2008). 

A metodologia desse trabalho tem como principal finalidade em 

demonstra a importância em conhecer os tipos de manutenções, mostrando de 

forma estratégica a necessidade dos procedimentos para melhor contribuir com 

o desempenho e funcionalidade dos equipamentos, assim evitando problemas 

para as organizações empresariais. Para analise de dados e alcance do 

problema proposto esse estudo foi elaborado de forma bibliográfico 

contemplando conhecimento dos tipos de manutenções para escolher na 

aplicação o melhor a ser aplicado na pratica. 

Com base nos conhecimentos do PCM (Planejamento e Controle de 

Manutenção) do autor Viana (2002), os processos em que a manutenção tem 

que obedecer para padronização do manual de manutenção. A concepção do 
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trabalho tem como fonte, pesquisas bibliográficas e fontes acadêmicas, 

relatadas por meio de referenciais teóricos publicados por diversos meios, tais 

como: artigos científicos, livros, pesquisas etc.  

Lembrando que para fins de pesquisa científica, não somente 

documentos já escritos e publicados possam ser utilizados para 

esclarecimentos, mas todo objeto que possa vim contribuir para esclarecimento 

de determinado fato ou fenômeno, a coleta de dados pode ser feita em fases: 

Pré-analise; exploração do material; e tratamento dos dados (Gil, 2008). 

Conforme pesquisa feita bibliográfica, analisando o ponto de vista do real 

problema descrito em relação à pesquisa, a coleta de dados contou com a 

experiência do autor e toda bibliografia analisada. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados alcançados no decorrer da pesquisa foram: Quando não 

se tem um planejamento, conhecimento e treinamento adequado existe um 

enorme desgaste em relação à otimização de tempo, onde poderia ser 

convertido em produtividade aumentando assim a condição de lucro e 

melhorando o tempo de vida útil de cada equipamento. 

Mediante ao cenário atual que se encontramos com a nova evolução da 

manutenção, observa-se a necessidade da importância da manutenção, 

olhando essa pespectiva onde a falta da mesma pode ocassionar diversos 

transtornos. Esse mesmo cenário trouxe como resultado os tipos de 

manutenções que mais se destacam, sendo elas: Manutenção Preventiva, 

Preditiva e Corretiva Planejada. 

De acordo com a revisão bibliográfica efetuada conforme proposta da 

metodologia do artigo, os investimentos em relação à manutenção preventiva 

diminuem custos associados a falhas, sendo assim, o custo total de 
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manutenções é reduzido. Segundo Marcorini e Lima (2003), em seu artigo a 

análise entre custo com manutenção preventiva e o custo de falhas, a 

manutenção tem que ser tomada como fato inicial adotado para melhoria dos 

custos em geral, o gráfico apresentado na figura 5 abaixo, representa esse 

argumento. 

Figura 5: Custo x Nível de Manutenção 

 

Fonte: Marcorim e Lima, 2003. 

 

6. CONSIDERAÇÕES / CONCLUSÃO 

A nossa pesquisa teve objetivos em descrever o tema com analise da 

evolução da manutenção após a primeira fase da evolução ate o período atual. 

Por meio do conhecimento teórico dos tipos existentes de manutenção, foi 

dada a conclusão da ligação entre o planejamento e a manutenção em si. 

Os presentes argumentos relatados e citados têm como objetivo 

apresentar a realidade sobre o papel da manutenção de maneira estratégica 

dentro das empresas e organizações, assim a possibilidade de diminuição de 

custo aumenta drasticamente, evitando gastos desnecessários e não 

programados. O artigo presente em questão de formar estratégica, conclui-se 

que a maneira adequada para evitar custo e favorecer o tempo de vida útil das 

maquinas é manter a manutenção preventiva em dia, assim evitando paradas 

futuras desnecessárias e possibilitando o aumento do processo de produção. 
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É essencial que o processo de manutenção venha definir um sistema 

que alcance de forma planejada e objetiva as programações entre intervalos de 

pequeno, médio e longo período, assim possibilitando a previsão em relação 

aos orçamentos dos serviços das manutenções adequados. 
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