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RESUMO 
 

 
A manutenção por ser uma função administrativa e operacional tem papel vital no 

auxílio às organizações para se manterem operacionais e lucrativas, face ao difícil 

cenário de alta competitividade, crescente escassez de recuros e grandes mudanças 

nos ambientes sociopolítico-econômicos que se apresentam nos dias atuais. Neste 

novo paradigma, as equipes de manutenção foram motivadas a preservar 

estrategicamente o pleno funcionamento organizacional produtivo e não somente 

preservar os equipamentos ou instalações, mas, efetivamente, desenvolver 

estratégias eficazes, proporcionando o aumento dos ativos das organizações, 

buscando desta forma, alcançar as metas do planejamento e controle dos objetivos 

por elas estabelecidos. Esta pesquisa teve como propósito principal analisar as 

atividades de manutenção em escolas de nível superior, baseado num estudo de caso 

do CEFET/RJ. Com base numa revisão de literatura e análise documental, foi 

estabelecido um referencial teórico  que permitiu a investigação das práticas e 

experiências com as políticas usualmente empregadas na gestão da manutenção.  Em 

seguida foi discutida a proposta de um modelo conceitual de gestão da atividade 

manutenção, objetiva, eficiente e com qualidade, que poderia ser adotado nas 

organizações e escolas de nível superior, como é o caso do CEFET/RJ.  Foi verificado 

que as principais falhas na gestão da manutenção no CEFET são devido ao atual tipo 

de manutenção que é corretivo na sua totalidade. Caso fosse adotada pela Instituição 

a proposta delineada neste estudo seria, certamente, um expessivo avanço na 

manutenção das edificações, equipamentos e instalações.  

 

Palavras-chave: Manutenção, Gestão da Manutenção, Planejamento da Manutenção 

e Manutenção aplicada em Universidades. 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

ABSTRACT 
 
 

 

Maintenance as an administrative and operational function plays a vital role in helping 

organizations to remain operational and profitable, given the difficult scenario of high 

competitiveness, growing shortages of resources and major changes in socio-political-

economic environments that occur in the days Current. In this new paradigm, the 

maintenance teams were motivated to strategically preserve the full productive 

organizational functioning and not only preserve the equipment or facilities, but 

effectively develop effective strategies, increasing the assets of the organizations, thus 

seeking to achieve the goals of the Planning and control of objectives established by 

them. The main purpose of this research was to analyze maintenance activities in 

higher level schools, based on a case study of CEFET / RJ. Based on a literature 

review and documentary analysis, a theoretical framework was established that 

allowed the investigation of practices and experiences with the policies usually 

employed in maintenance management. Next, the proposal of a conceptual model for 

the management of the maintenance activity, objective, efficient and with quality, that 

could be adopted in the organizations and schools of higher level, as it is the case of 

CEFET / RJ was discussed. It was verified that the main failures in the management 

of the maintenance in the CEFET are due to the current type of maintenance that is 

corrective in its totality. If adopted by the Institution, the proposal outlined in this study 

would certainly be an important advance in the maintenance of buildings, equipment 

and facilities. 

 

Keywords: Maintenance, Maintenance Management, Maintenance Planning and 

Maintenance applied in Universities. 
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CAPÍTULO - 1 

1 INTRODUÇÃO 

 

A competitividade das organizações no mercado globalizado obrigou as 

empresas a efetuarem mudanças significativas em seus paradigmas. Os tópicos 

competitivos atuais se baseiam em: especialização, inovação, rapidez, serviços de 

alta qualidade, melhoria e aplicação de novos conhecimentos (PEREZ e LIMA, 2008). 

Nessa linha, Alebrant e Duarte (2014) postulam que o atual cenário 

economicamente globalizado e altamente competitivo exige que as organizações 

percebam a manutenção como uma função estratégica para alavancar a 

produtividade. Visto que produtividade está diretamente relacionada à redução de 

custos e pode aumentar os lucros, melhorias na confiabilidade e disponibilidade dos 

equipamentos e sistemas de produção podem oferecer uma contribuição positiva para 

aumentar a competitividade das organizações.  

Para Arcuri Filho (2005), a necessidade de adequação aos crescentes 

requisitos do atual cenário globalizado vem impondo às organizações e aos seus 

funcionários a desenvolverem e assumirem competências novas e a promoverem 

mudanças profundas nos processos de trabalho e nos mecanismos de gestão. A 

procura por desempenhos empresariais eficientes e eficazes, principalmente nos 

ambientes competitivos, exige a formulação de estratégias baseadas numa visão de 

redes organizacionais integradas, com a adequada flexibilidade e conectividade para 

possibilitar, quando necessária, a rápida correção dos rumos nos processos de 

planejamento, gerenciamento e operacionalização técnico-administrativos. 

Neste cenário não há espaços para improvisos e arranjos; competência, 

criatividade, flexibilidade, velocidade, cultura de mudanças e trabalho em equipe são 

características fundamentais das organizações que têm a competência como razão 

de ser de sua sobrevivência. (KARDEC et al., 2009). 

A dura realidade enfrentada pelas empresas, esquematizada na figura 1, que 

se  deparam com grandes dificuldades e preocupações em suas rotinas de atuação, 

como a concorrência muito acirrada, as crescentes exigências dos clientes e 

consumidores, os problemas energéticos, os requisitos ambientais e as constantes 
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alterações ocorridas no “real time”, em busca da sua sobrevivência e ampliação da 

sua fatia de mercado. (KARDEC et al., 2009). 

 

 

    Figura 1 – Cenário Externo para as Empresas. 

    Fonte: Kardec et al., (2009). 

 

Para Arcuri Filho (2005), para que haja melhoria contínua nos processos das 

organizações, visando alcançar níveis de excelência em seu desempenho e beneficiar 

integralmente todas as Partes Interessadas é necessario contemplar as seguintes 

etapas fundamentais: 

          - mapeamento dos processos existentes, definição da situação atual, 

identificação e análise dos problemas e oportunidades de melhoria e priorização do 

ataque. 
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          - planejamento do projeto de melhoria, incluindo a escolha da melhor alternativa 

de soluções dentre as identificadas com este potencial, de modo a eliminar a causa-

raiz do problema e prevenir a sua recorrência. 

          - implementação da melhoria, verificação dos efeitos e validação do processo. 

          - formalização da solução implementada  e eventual extensão a outras áreas 

da organização.  

Na engenharia de manutenção esta verificação apresenta-se com mais 

veracidade em vista das suas características intrínsecas e do impacto de suas 

atividades em quase todas as outras. A inovação tecnológica, presente em todos os 

setores da economia, vem introduzindo meios de produção mais aprimorados e que 

podem acarretar perda de faturamento e rentabilidade quando ocorrem paradas não 

programadas. Esta realidade exige da engenharia de manutenção uma postura 

direcionada a dilatar ao máximo os intervalos entre falhas operacionais, diminuindo 

ao mínimo o prazo necessário para realização dos reparos. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define a manutenção 

como a combinação de ações técnicas e administrativas, incluindo a supervisão, 

destinada a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar 

uma função requerida. Nestes termos, manter significa fazer tudo o que for preciso 

para assegurar que um equipamento ou instalação continue a desempenhar as 

funções para as quais foi projetado, num nível de desempenho exigido. (ABNT - NBR 

5462, 1994).  

Para Souza (2008), o planejamento das atividades de manutenção dos 

equipamentos da organização deve considerar especificidades e particularidades da 

organização, ou seja, trabalhar para manter o pleno funcionamento do sistema. 

Ainda nesta linha de atuação, Cabral et al. (2009), posicionam que a 

manutenção precisa estar voltada para os resultados empresariais da organização. É 

preciso deixar de ser apenas eficiente para se tornar eficaz, não basta, apenas, 

reparar o equipamento ou instalação tão rápido quanto possível mas é preciso manter 

a função do equipamento disponível para a operação reduzindo a probabilidade de 

uma parada de produção ou o não fornecimento de um serviço. Esta é a grande 

mudança de paradigma. 

A manutenção deve se apresentar como uma função estratégica e seguir um 

processo de gestão que contemple, pelo menos, as seguintes etapas: 
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- Planejamento estratégico (Plan – Planejar). 

- Implementação do plano de ação (Do – Fazer). 

- Evolução de indicadores e auditorias (Check – Verificar). 

- Ações corretivas e sitemas de consequências (Action – Agir). 

É o PDCA que desempenha um papel importante na promoção e alavancagem da 

Qualidade. 

Ainda, segundo o autor, a busca da qualidade passa pela adoção de métodos 

e ferramentas consistentes e bem estruturados, como os preceitos fundamentais 

preconizados pela GQT - Gestão pela Qualidade Total, totalmente compatível com a 

discussão sobre a preparação, capacitação e valorização das pessoas. 

Lobo (2014), define Qualidade Total como modelo de gestão de uma 

organização, centrado na qualidade, baseado na participação de todos os seus 

colaboradores, visando o sucesso a longo prazo, pela satisfação dos clientes e 

benefícios para todos os membros da organização e para a sociedade. A persistente 

liderança da gestão da Direção e a formação geral e permanente de todos os 

membros são indispensáveis ao sucesso desse modo de gestão organizacional. 

Juran (2009) posiciona que dos muitos significados da palavra “qualidade”, 

dois se destacam na sua gestão: 1- Qualidade se refere às características dos 

produtos que satisfaçam às necessidades plenas dos clientes. Neste sentido, o 

significado de qualidade é orientada para resultados. Maior qualidade proporciona 

maior satisfação do cliente, requer maior investimento, envolve aumento nos custos – 

“custa mais”. 2- Qualidade, por outro lado, pode sigificar liberdade de deficiências, de 

erros que exigem retrabalho ou resultem em falhas no campo, insatisfação e 

reclamação de clientes. Neste sentido, o significado de qualidade é orientada para os 

custos e maior qualidade, geralmente, “custa menos”. 

Para Deming (1990) o ciclo PDCA, definido originalmente por Shewhart e 

modificado por ele, deve ser a base para melhoria contínua de um processo. 

Qualidade é definida  como o atendimento às necessidades atuais e futuras dos 

clientes. A base do trabalho é o controle de processos através do uso de ferramentas 

e técnicas estatísticas. 

Já Grosby (1994) define qualidade como “conformidade com os requisitos”, 

ou seja, qualidade significa entregar exatamente aquilo que os clientes querem, 

necessitam e esperam. A não conformidade detectada é a ausência de qualidade. O 
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conceito de que “todo o trabalho é um processo” e o conceito da prevenção são 

utilizados para identificar e melhorar as correntes de valor existentes ou que estão em 

formação.  

Segundo a norma ISO 9001 (2000), a adoção de um sistema de gestão da 

qualidade é uma decisão da organização. O projeto e a implantação de um sistema 

de gestão pela qualidade são influenciados por várias necessidades, objetivos 

específicos, produtos fornecidos, os processos empregados e o tamanho e estrutura 

da organização. 

O modelo de um sistema de gestão contínuo da qualidade, baseado em 

processos, apresentado na figura 2, demonstra que os clientes desempenham um 

papel significativo na definição dos requisitos como entradas. A monitorização da 

satisfação dos clientes requer avaliação de informações relativas à percepção pelos 

clientes de como a organização tem atendido a seus requerimentos. Esta norma 

especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade que podem ser usados 

pelas organizações para aplicação interna, com foco na eficiência do sistema de 

gestão da qualidade em atender às solicitações dos clientes. 

 

Também Sirvaram et al. (2013), mencionam que os clientes de qualquer 

empresa no mundo moderno têm expectativas que os produtos e serviços atendam 

aos mais altos padrões de requerimento. O rítmo acelerado da globalização levou os 

clientes de todo planeta a desenvolverem essas expectativas elevadas. Esse 

fenômeno tem forçado as organizações a fornecerem produtos e serviços em um nível 

de classe mundial, alcançado através da adoção e implementação de estratégias de 

classe global. A manutenção produtiva total (TPM) e a certificação ISO 9001 são duas 

das estratégias que impulsionam as organizações para alcançarem este nível 

elevado. 
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Figura 2 – Processos baseados no Gerenciamento do Sistema de Qualidade. 

Fonte: Lobo (2014). 

 

Ainda nesta linha, Sharma e Rajan (2014), colocam que a demanda por maior 

produtividade e aumento da produção das fábricas traz para o primeiro plano a 

qualidade, confiabilidade, disponibilidade e facilidade de manutenção, aspectos 

associados com sistemas de engenharia modernos. Para enfrentar estes desafios, a 

adoção e práticas de estratégias de manutenção adequadas tornaram-se essenciais 

para as organizações reduzirem os seus custos. Gerentes de manutenção são 

desafiados a melhorarem os padrões de operação e eficiência do trabalho.  

A manutenção deve ser considerada como parte integrante de qualquer 

organização empresarial e deve ser cuidadosamente planejada em conjunto com os 

requisitos de produção e horários para que resulte em paralisações mínimas dos 

sistemas e menor perda de produtos. O avanço da tecnologia permite adotar 

estratégias proativas e agressivas de manutenção como métodos preventivos e 

preditivos que evitam ocorrências repentinas de  falhas esporádicas ou crônicas. 

Assim, a manutenção deve ser considerada como uma atividade fundamental 

em qualquer processo produtivo, tanto nas organizações industriais quanto nas 

acadêmicas. 
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1.1   FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

O problema a ser enfrentado atualmente pelas organizações, empresas e 

instituições consiste em engajar-se num processo de transição direcionado ao 

desenvolvimento sustentável qualitativo próprio e da sociedade com que se 

relacionam, onde a qualidade e a confiabilidade dos produtos e serviços ofertados 

sejam um diferencial para a competitividade. (ARCURI FILHO, 2005). 

Segundo Viana (2014), existem organizações que apresentam práticas e 

tecnologias de primeiro mundo, porém não é dificil encontrar aquelas que não 

possuem um mínimo de organização na produção, segurança do trabalho, higiene 

industrial e na manutenção. Esta carência organizacional e tecnológica provoca 

efeitos colaterais, que vão desde a perda de mercado, até a baixa qualidade de vida 

e segurança dos seus colaboradores. 

Kardec e Nascif (2010) elencam as “doenças graves” nas organizações, que 

constituem uma das vulnerabilidades mais importantes na gestão empresarial, como 

sendo: Perda de conhecimentos ou não aquisição de conhecimentos novos que tem 

levado à perda de competitividade; Satisfação dos colaboradores, que se insatisfeitos 

também acarretam perda grave de competitividade e Visão crítica da comunidade, 

que é o modo de como a sociedade vê as organizações e sua contribuição para a 

sustentabilidade do planeta. Não existe empresa ou instituição excelente 

empresarialmente se não for também excelente em questões de Saúde, Meio 

Ambiente e Segurança.  

Do ponto de vista da manutenção, Branco Filho (2006), cita que alguns 

gerentes de manutenção não possuem controle sobre o tempo de funcionamento dos 

equipamentos, sendo que, para eles, o tempo de parada ou falha das máquinas ou 

instalações é apenas resultado de uso excessivo das mesmas pelos operadores e que 

estas quebras, segundo os Gerentes, não devem ser relacionadas como 

procedimentos inadequados de manutenção. 

Outro tipo de problema é apontado por Wang et al. (2015), que se refere  ao 

uso contínuo que acompanha o envelhecimento dos equipamentos o que resulta na 

deterioração e cansaço para os sistemas industriais, resultando aumento da 

probabilidade  de avaria de máquinas, custos de produção mais elevados e menos 

qualidade do produto, o que leva  à perda de competitividade da organização.  
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Nesta mesma linha, Lelot et al. (2015), mencionam as dificuldades que 

surgem quando os equipamentos estão sujeitos a um estresse variável, cujo tempo 

médio para o fracasso depende da tensão aplicada ao item do equipamento. É 

necessário adaptar o modelo de manutenção mais conveniente, através de uma 

estratégia mais adequada com base na confiabilidade e vida média residual da 

máquina. 

Alebrant e Duarte (2014) posicionam que, atualmente, um dos principais 

desafios para o planejamento da manutenção é definir quando e que tipo de 

intervenção deve ser feita em equipamentos específicos. Embora haja disponível uma 

abundância de material sobre a confiabilidade do produto, do ponto de vista dos 

fabricantes ainda se discute a aplicação de confiabilidade nas linhas de produção. 

Kardec et al. (2009), informam que existe uma grande variedade de  

instrumentos gerenciais que são colocados  à disposição do homem de manutenção: 

Círculo de Controle de Qualidade - CCQ, TPM, GQT, Terceirização, Reengenharia, 

entre outros. Deve se considarar que são, simplesmente, ferramentas e que sua 

simples utilização não é sinônimo de bons resultados. Muitos gestores transformam 

estas ferramentas em objetivos da manutenção, obtendo resultados desastrosos pelo 

seu uso inadequado, pondo em risco a competitividade e a sustentabilidade da 

organização. 

Atualmente devemos considerar que competitividade e sustentabilidade não 

podem mais ser contraditórias, com a atitude empresarial relativa ao desenvolvimento 

sustentável qualitativo começando a se posicionar de modo mais proativa. As 

organizações que integram a responsabilidade socio-ambiental qualitativa, na maioria 

dos casos, são mais lucrativas do que as menos sustentáveis. (ARCURI FILHO, 

2005). 

Neste cenário e ainda considerando a moderna definição de manutenção, 

proposta por Kardec et al. (2009), que é garantir a disponibilidade da função dos 

equipamentos e instalações de modo a atender a um processo de produção e à 

preservação do meio ambiente, com confiabilidade, segurança, qualidade e custos 

adequados,  também deve ter papel-chave nas iniciativas que visem a 

sustentabilidade qualitativa das organizações. 

Para Arcuri Filho (2005), cabe à moderna manutenção propor soluções e 

estabelecer caminhos que possam contribuir para responder a problemas e desafios, 
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os quais passarão pela criação de modelos para sua gestão que se integrem, de 

maneira sistémica, abragente e consistente num Projeto de Qualidade Total. 

Considerando a atuação da manutenção em equipamentos e instalações de 

Universidades, onde as atividades-fim estão tão dissociadas da manutenção, que é 

apenas vista na estrutura como pano de fundo para o funcionamento diário das 

instituições, acaba trazendo, as vezes, insatisfação aos profissionais que prestam tais 

serviços diante do não reconhecimento do seu trabalho pela comunidade acadêmica. 

Nesta linha, Coutinho et al. (2011) corroboram com esta posição, com base 

em estudo realizado em uma Universidade cujos objetivos-fim são “ensino, pesquisa 

e extensão”, que a atuação da manutenção frequentemente interrompe as atividades 

acadêmicas, pois seus trabalhos são ruidosos, sendo necessário a suspensão das 

aulas para execução dos serviços de manutenção. Ao mesmo tempo que esse 

trabalho é necessário para o bom funcionamento da Universidade e dá orgulho para 

o trabalhador, ele atrapalha o desenvolvimento acadêmico e nem sempre é bem 

recebido pelo demandante do serviço. 

Corroborando com esta situação, Almeida (2015) questiona se uma Instituição 

de ensino pode alcançar bons índices de aprendizagem com discentes e docentes 

convivendo num prédio com paredes rachadas, vidros quebrados e sanitários 

deficientes. Para que a aprendizagem aconteça, é necessário que o ambiente seja 

propício, o patrimônio esteja em ordem sob pena de colocar em risco a segurança das 

pessoas e o próprio projeto pedagógico. 

Neste cenário, a proposta de um Projeto de Manutenção com Qualidade Total 

pode, também, ser aplicado em escolas de nível superior e em particular num Campus 

Escolar como o CEFET, onde é necessário garantir a disponibilidade da função dos 

equipamentos e instalações de modo a atender a um processo de produção 

acadêmico e também à preservação do meio ambiente, com confiabilidade, 

segurança, qualidade e custos adequados. 
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1.2   OBJETIVO DA PESQUISA 

 

1.2.1  Objetivo geral 

O principal objetivo deste trabalho consiste em desenvolver e propor um 

modelo de sistema de gestão  da Função Manutenção para escolas de nível superior, 

tendo como estudo de caso o CEFET/RJ – Campus Maracanã. Este sistema tem como 

objetivo a redução  dos índices de desperdício e retrabalho, com a otimização dos 

custos e incremento dos níveis de qualidade, confiabilidade, disponibilidade, 

produtividade, segurança e respeito ambiental.  

 

1.2.2  Objetivos específicos 

             Será desenvolvido estudo com base em linhas de ação direcionadas nos 

seguintes objetivos específicos:  

- Elaborar pesquisa bibliográfica identificando, através da revisão da literatura, 

os referenciais teóricos existentes relacionados à questão da gestão e administração 

da Manutenção adotada em Organizações e Instituições  acadêmicas. 

- Apresentar as diversas metodologias de Manutenção praticadas atualmente, 

avaliando suas contribuições positivas ou desvantagens relativas ao sistema de 

Qualidade Total.  

- Identificar as rotinas de gestão da Manutenção praticada em Empresas e 

Instituições acadêmicas, apontando mecanismos que possibilitem contornar a forma 

ainda desconectada e isolada com que atuam, de modo a inseri-las nos sistemas 

integrados de gestão da sustentabilidade qualitativa, onde os níveis de alta qualidade 

dos produtos ou serviços, a confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos e 

instalações, a segurança e respeito pelo meio ambiente estejam sempre presentes 

nas suas operações. 

- Formular uma proposta de manutenção predial,  de equipamentos e 

instalações para aplicação em escolas de nível superior. 
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1.3   QUESTÕES DA PESQUISA  

Considerando a importância da manutenção no sucesso das atividades 

operacionais das organizações e instituições de ensino, cabe formular algumas 

questões para serem analisadas e respondidas nesta pesquisa.  

- Como gerenciar a Função Manutenção para que possa atuar de modo 

abrangente, com eficiência e eficácia visando atender às exigências e desafios dos 

atuais sistemas integrados de gestão voltados para o desenvolvimento sustentável 

das Orgnizações e Instituições de Ensino? 

- Que papel a gestão da Manutenção com Qualidade Total deve exercer nos 

processos produtivos das Organizações de ensino para garantir sua sustentabilidade? 

- De que maneira os modernos métodos, processos e estratégias de 

Manutenção, atualmente empregados, conseguem atender aos requisitos de 

confiabilidade, qualidade e disponibilidade dos equipamentos e instalações das 

Empresas e Instituições de ensino com o objetivo de torna-las competitivas e 

lucrativas no mercado globalizado? 

 

1.4   DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O estudo se limitará a apresentar a questão da gestão integrada da Função 

Manutenção, com o modelo proposto de Qualidade Total sendo elemento essencial, 

avaliando ainda as práticas e métodos empregados pelas disciplinas pertinentes ao 

assunto. 

Com o advento da Qualidade Total, muitas organizações no anseio da 

inovação trazidas por outros paises, como técnicas de Controle estatísticas de 

processos, Desdobramento da função qualidade, Manutenção produtiva total entre 

outras, acabam, muitas vezes, cometendo erros na implantação destas técnicas, pela 

falta de análise e diagnóstico preciso da situação atual. 

A identificação objetiva das rotinas e falhas na gestão da Manutenção 

praticadas em Empresas e Instituições acadêmicas, a pesquisa bibliográfica 

identificando os referenciais teóricos relacionados à gestão da Manutenção com base 

na qualidade permitirão apontar os caminhos possíveis a serem adotados para o êxito 

da execução da Manutenção em Organizações e Universidades. 

 O estudo em questão, embora de carater genérico, procurará propor soluções 

específicas para a gestão eficiente da Manutenção em ambientes  Acadêmicos, 
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particularmente na Instituição CEFET/RJ, Campus Maracanã, composta de pavilhões, 

laboratórios de ensino e pesquisa, salas de aula, prédios administrativos, ginásio 

esportivo, auditórios, subestações de média tensão e outras áreas de apoio. 

 

1.5   IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

A importância estratégica da Função Manutenção para o sucesso das 

Organizações e Instituições acadêmicas é ressaltada por diversos autores. 

Para Souza (2011), o avanço exorbitante da tecnologia nos equipamentos e 

instalações e as exigências de qualidade, produtividade e ganhos de competitividade 

econômica internacional  adicionando os fatores de redução de custos e aumento da 

confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos e instalações, faz com que a 

Função Manutenção deixe de ser considerada um Centro de Custos para se 

posicionar como um Centro de Negócios, com características de gerador de Lucros 

em organizações de paises chamados de “Primeiro Mundo”.  

Entramos na era da Qualidade Total, da Manutenção Proativa, da Proatividade 

Profissional, da Manutenção Produtiva Total, da Manutanção Centrada na 

Confiabilidade, na Gestão do Meio Ambiente e da Gestão Participativa, 

disponibilidade, mantenabilidade, é a Engenharia de Manutenção ocupando uma 

posição privilegiada no primeiro escalão das empresas. 

Kardec et al. (2009) posicionam que as causas do sucesso começam pela 

definição correta da Missão da Manutenção, seus conceitos Básicos, seus 

Paradigmas e a aplicação destas ferramentas em alta velocidade que leva as 

organizações a novos patamares de competitividade. 

Segundo Viana (2014), o custo de Manutanção é composto dos custos  de 

recursos humanos, de materiais, de interferência na produção e de perdas no 

processo. A Produção engloba a Manutenção e a Operação, ocupando um mesmo 

nível hierárquico dentro de uma organização produtiva, ou seja, a Manutenção se 

posiciona num nível de gerência departamental da mesma forma que a Operação. 

Pereira (2011) informa que os modelos de Manutenção centrados em 

confiabilidade e mantenabilidade dos equipamentos e instalações fabris foram 

aplicados no Japão após a 2ª guerra mundial visando tornar o país competitivo, visto 

que não havia riqueza. Também foi adotada a Manutenção Produtiva Total que 

associada ao programa de Qualidade Total e Perda Zero tornaram possível o  
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desenvolvimento de equipamentos cada vez mais confiáveis e de fácil 

mantenabilidade. 

Também Sirvaram et al. (2014) posicionam que a TPM foi desenvolvida no 

Japão em 1971 e disseminada em todo o país pelo Instituto Japonês de Manutenção 

– JIPM. Ao longo dos anos, a aplicação da TPM se espalhou para muitos setores 

contribuindo para a ampliação da melhoria da qualidade da manutenção e do 

desempenho das organizações. 

Já Kardec e Nascif (2010) relatam a importância da ação estratégica da 

atividade de manutenção se integrar de maneira eficaz ao processo produtivo, 

contribuindo para a Excelência Empresarial das Organizações. 

A condução moderna dos negócios requer uma mudança de mentalidade e de 

postura. A gerência atual deve estar sustentada por uma visão regida por processos 

de gestão nos quais a satisfação plena de seus clientes seja resultante da qualidade 

dos seus produtos e serviços e a Qualidade Total dos seus processos produtivos seja 

o balizador fundmental. 

Nessa linha, Lobo (2014) corrobora informando que a qualidade é um fator de 

mercado. Cada vez mais os clientes querem uma certa segurança e buscam produtos 

de elevada qualidade técnica e preços competitivos e exigem excelência na prestação 

de serviços.  

Hu e Zhang (2014) dizem que máquinas e equipamentos modernos operam em 

alta velocidade, são automáticas e inteligentes, formando sistemas mecânicos 

complexos. O mau funcionamento pode levar a acidentes graves e até mesmo 

catastróficos causando grandes perdas econômicas. A realização de uma 

manutenção adequada é uma forma eficaz para manter os sistemas em boas 

condições. Uma variedade de esforços tem sido feito sobre estratégias de 

manutenção que desempenham grandes papeis na melhoria da segurança 

operacional, mimimizando os custos de manutenção e reduzindo a frequência e 

gravidade das falhas do sistema em serviço. 

Também Alebrant e Ribeiro (2014) comentam que um plano de manutenção 

elaborado com base em análise quantitativa é essencial para compreender o melhor 

tipo de manutenção e tempo de intervalo, considerando a taxa de falhas de cada 

equipamento, possibilitando definir estratégias de manutenção adequada, evitando 
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uso de tarefas desnecessárias, tornando os equipamentos e instalações eficazes, 

disponíveis e promovendo redução de custos. 

Garg e Deshmukh (2006) informam que a importância da função e gestão da 

manutenção cresce ao longo dos anos. A ampla mecanização e automação reduziu o 

número de pessoal de produção e aumentou a fração de funcionários que trabalham 

na área de manutenção bem como o total de gastos de manutenção no total dos 

custos operacionais.  

Paulino (2014) corrobora dizendo que na indústria o capital empregado em 

máquinas, equipamentos e instalações é elevado, portanto é interessante que 

apresentem um desempenho satisfatório, tanto em termos de eficiência quanto em 

termos de tempo em que estiverem aptos a operar. 

Arcuri Filho (2005) menciona que a manutenção percorreu um longo caminho 

até conseguir demonstrar que os investimentos nela realizados são bem menores que 

os custos decorrentes de quebras, falhas, perdas de produção, lucros cessantes e 

prejuízos às pessoas envolvidas e à imagem das organizações. 

A Função manutenção se insere no processo produtivo, sendo responsável não 

mais pelos reparos, mas sim pelo funcionamento dos sistemas, equipamentos e 

instalações, preservando a saúde empresarial e incrementando os índices de 

confiabilidade, disponibilidade, segurança e produtividade. 

Os números que envolvem a Manutenção são significativos. Segundo a 

pesquisa desenvolvida pela Associação Brasileira de Manutenção e gestão de ativos 

– ABRAMAN, apresentada no 28º Congresso Brasileiro de Manutenção em 2013, a 

Função Manutenção representa, no Brasil, um investimento da ordem de R$ 206,5 

bilhões por ano, correspondente a 4,69% do PIB (Produto Interno Bruto), distribuido 

entre despesas com pessoal, materiais, sobressalentes e serviços contratados. 

Emprega 25,48% da força de trabalho própria das empresas, distribuidos num quadro 

técnico de 6,76% de Nível Superior, 15,48% de técnicos de Nível Médio, 39,85% de 

mão de obra básica Qualificada, 7,21% de mão de obra básica Não Qualificada e 

30,70% de mão de obra não classificada. 

A disponibilidade operacional dos ativos físicos em 2013 foi da ordem de 

89,29%, bem próxima da média dos melhores indicadores mundiais que apresentou 

uma média de 93,80%. A indisponibilidade devido à Manutenção foi de 6,15%. 
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Para gerir tais valores e um quantitativo de profissionais desta magnitude é 

necessário se adequar à realidade do negócio e às necesidades de sobrevivência e 

sustentabilidade das organizações, de modo que a manutenção, em vez de significar 

custo para o processo produtivo, agregue valor ao mesmo. (ARCURI FILHO, 2005). 

Este estudo estará focado nesta diretriz, direcionado a gestores de Manutenção 

para que assimilem estas novas atribuições da Função visando melhorar seu 

desempenho para obtenção de bons resultados nas suas organizações. 

 

1.6   ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos, sendo o primeiro, Gestão 

da Manutenção focada na Qualidade, onde se apresenta os aspectos introdutórios 

gerais a respeito do assunto abordado, mencionando os pontos de relevância  a serem 

considerados no estudo. 

No segundo capítulo, Referencial Teórico, apresenta a fundamentação teórica 

sobre Manutenção e sua relação com qualidade, confiabilidade e disponibilidade, 

através de uma revisão bibliográfica que permitirá a investigação e análise da 

evolução da Gestão da Manutenção, as estratégias e os métodos que nela vem sendo 

utilizados, os diferentes tipos de manutenção e seu aprimoramento desde a 

implantação inicial até a atualidade. 

No terceiro capítulo é apresentda a metodologia e métodos que serão 

utilizados para formulação de uma proposta de manutenção objetiva para aplicação 

em edificações,  equipamentos e instalações de escolas de nível superior. 

No quarto capítulo será apresentado o estudo de caso do CEFET/RJ que 

servirá de base para esta pesquisa. Serão feitos levantamentos documentais e físicos 

nas instalações da instituição com objetivo de determinar o quantitativo de prédios, 

equipamentos e instalações existentes e que necessitam de manutenção para se 

manterem em operação satisfatória.  

Também será discutida e formulada uma proposta de um modelo de gestão 

de Manutenção com Qualidade Total, mais sistémico e adequado ao problema 

formulado, que busque a excelência dos processos produtivos, que permitirão a 

sustentabilidade e a competitividade das Instituições  acadêmicas, baseado em maior 

confiabilidade, qualidade e disponibilidade dos seus Equipamentos e Instalações. Este 

modelo também considera a valorização do profissional de Manutenção como 
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principal recurso da atividade e a importância de integrar fatores normalmente 

dispersos e desarticulados, como Qualidade, Treinamento, Capacitação, Recursos 

Físicos, Lideranças, Gerências e Estratégias. Também serão feitos comentários a 

respeito do modelo  proposto. 

No quinto capítulo serão apresentadas as conclusões, as considerações finais 

referentes aos objetivos e questões formuladas, as dificuldades encontradas durante 

a pesquisa quanto à obtenção de artigos e publicações que tratem da manutenção em 

escolas de nível superior e as sugestões para desenvolvimento de trabalhos futuros, 

dentro de uma visão estratégica-evolutiva para Função Manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO - 2 

 

2    REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1   CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
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O referencial teórico deste estudo considera dados disponíveis em livros, 

artigos de periódicos, dissertações acadêmicas, normas nacionais e internacionais, 

matérias publicadas em revistas especializadas, associações relativas à manutenção 

e fontes obtidas em sites na internet. 

 

2.2   EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA MANUTENÇÃO 

A palavra Manutenção deriva do latim manus tenere, que significa manter o 

que se tem e está presente na história há eras, desde o momento em que começamos 

a manusear instrumentos de produção. (VIANA, 2014). 

Ainda segundo o autor, a manutenção industrial surgiu efetivamente como 

função no século XVI com o início da utilização dos  primeiros teares mecânicos que 

substituíram a produção artesanal. Os fabricantes do maquinário treinavam os “novos 

operários” a operar e manter o equipamento. Não havia uma equipe específica de 

manutenção.  

Arcuri Filho (2005) corrobora informando que até 1914 a manutenção possuia 

uma importância secundária, sendo executada pelos mesmos operadores alocados 

na produção. Com a ocorrência da I Guerra Mundial e a introdução das linhas de 

montagem projetadas por Henry Ford, as organizações passaram a necessitar de 

equipes específicas para realizar o reparo das máquinas e equipamentos das linhas 

de produção no menor tempo possível. Dessa forma foi criado um órgão subordinado 

à Operação com objetivo básico de executar a manutenção Corretiva. Este sistema 

perdurou até final da década de 30, quando, em função da II Guerra Mundial e da 

necessidade de maior rapidez de produção, as organizações passaram a se 

preocupar também em evitar que falhas ocorressem e as equipes de manutenção 

passassem a desenvolver a prevenção de avarias de máquinas e instalações, desta 

forma, além da manutenção Corretiva passou-se a adotar a manutenção Preventiva. 

Segundo Souza (2011) muitas indústrias funcionaram por longo tempo com 

sistema de manutenção corretiva e acredita-se que boa parte destas empresas, nem 

manutenção corretiva adota, vive ainda na era do “quebra e conserta”. Dessa forma 

ocorrem desperdícios, retrabalhos, perda de tempo, custos excessivos, além de 

prejuízos financeiros indiretos para a Nação. 

Kardec e Nascif (2010) posicionam que nos últimos 30 anos a atividade de 

manutenção tem passado por profundas mundanças em consequência do rápido 
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aumento do número e diversidade dos ítens físicos, como instalações, equipamentos 

e edificações que têm que ser mantidas em condições de funcionamento pleno. 

Projetos mais complexos, novos enfoques sobre a organização da manutenção e suas 

responsabilidades, novas técnicas de manutenção e a importância da manutenção 

como função estratégica para melhoria dos resultados e aumento da competividade 

das organizações. 

Os profissionais de manutenção têm reagido rápido a estas mudança, 

adotando uma postura de crescente conscientização sobre o quanto uma falha de 

equipamento afeta a segurança e o meio ambiente, maior conscientização da relação 

entre a manutenção e a qualidade do produto, maior pressão para se conseguir alta 

disponibilidade e confiabilidade das instalações e a busca constante da redução de 

custos dos processos. 

Ainda segundo os autores, a partir de 1930, a evolução da manutenção pode 

ser dividida em quatro gerações, conforme tabela 1. 

 

. A Primeira Geração abrange o período antes da Segunda Guerra Mundial, 

quando a indústria era pouco mecanizada e os equipamentos eram relativamente 

simples. O departamento de produção não considerava a produtividade como 

prioritária, logo não era necessária uma manutenção aprimorada. Os equipamentos 

eram apenas mantidos limpos e lubrificados e os reparos eram feitos após a quebra 

de algum componente, portanto se adotava a manutenção Corretiva não planejada. 

Considerava-se que as falhas dos equipamentos eram decorrentes do desgaste que 

eles sofriam com o passar dos anos. 
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Tabela 1 – Evolução da manutenção. 

Fonte: Kardec e Nascif (2010). 
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. A Segunda Geração ocorre entre os anos 50 e 70, após a Segunda Guerra 

Mundial, quando houve aumento de demanda por todos os tipos de produtos e a 

diminuição de mão de obra industrial. Neste período houve forte aumento da 

mecanização e as instalações industriais se tornaram mais complexas. As 

organizações estavam muito dependentes das máquinas, logo a disponibilidade e 

confiabilidade ficaram mais evidentes, tudo isto na busca de maior produtividade. As 

falhas dos equipamentos deveriam ser evitadas, resultando, com a adoção destas 

ações, no conceito de manutenção Preventiva. A intervenção de manutenção nos 

equipamentos era realizada em intervalos fixos. 

Com a prática da manutenção preventiva, o custo decorrente desta operação 

passou a se elevar muito comparando com outros custos operacionais, o que fez 

aumentar os sistemas de planejamento e controle de manutenção – PCM – que, hoje, 

são parte integrante da manutenção moderna. Também a quantidade de capital 

investido em itens físicos, somado  ao aumento do custo deste capital, levaram os 

administradores a buscar meios para aumentar a vida útil deste itens. 

 

. A Terceira Geração iniciou-se a partir da década de 70, quando o processo 

de mudança nas indústrias se acelerou significativamente. A diminuição da 

capacidade produtiva, resultante de falhas nos equipamentos, o aumento dos custos 

e a afetação da qualidade dos produtos era uma preocupação generalizada na cúpula 

administrativa das organizações. Os efeitos dos períodos de paralisação foram se 

agravando pela tendência mundial de utilizar sistemas just-in-time, em que estoques 

reduzidos para a produção em andamento sigificavam que pequenas pausas na 

produção de insumos, que deveriam ser entregues naquele momento, poderiam 

paralisar toda a cadeia produtiva. 

O crescimento da automação e da mecanização tornou evidente que 

confiabilidade e disponibilidade se tornaram pontos-chave em setores tão distintos 

quanto saúde, processamento de dados, telecomunicações e gerenciamento de 

edificações.  O aumento da automação também significa que falhas cada vez mais 

frequêntes afetam a capacidade de manter padrões de qualidade definidos. Isso se 

aplica tanto aos padrões de serviço quanto à qualidade do produto. 

Falhas em equipamentos podem afetar, por exemplo, o controle do clima em 

edifícios e a pontualidade dos sistemas de transportes. Podem ainda provocar sérias 
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consequências na segurança e no meio ambiente, justo quando os padrões de 

exigências nessas áreas começaram a aumentar rapidamente e se consolidaram de 

tal forma que se as plantas não atendessem aos padrões estabelecidos, eram 

impedidas de funcionar. 

Arcuri Filho (2005) posiciona que a sofisticação dos instrumentos de proteção, 

medição e controle, fizeram com que a atividade de manutenção desenvolvesse 

critérios de previsão de falhas visando à otimização da atuação de suas equipes no 

sentido da melhoria do desempenho operacional dos ativos físicos sob sua 

responsabilidade. Estes critérios se consolidaram na chamada manutenção Preditiva 

e foram associados a sistemas de planejamento e controles informatizados, reduzindo 

os encargos burocráticos do executante da Função. 

Segundo Kardec e Nascif (2010), na Terceira Geração destaca-se: 

- O conceito e a utilização da manutenção preditiva foram reforçados. 

- A evolução da informática possibilitou a utilização de computadores pessoais 

velozes e o desenvolvimento de softwares potentes para o planejamento, controle e 

acompanhamento dos serviços de manutenção. 

- O conceito de confiabilidade começou a ser aplicado com maior frequência 

pela Engenharia e na Manutenção. 

- A manutenção centrada em confiabilidade – MCC  – baseada nos estudos 

de confiabilidade da indústria aeronáutica tem sua implantação iniciada no Brasil na 

década de 90. 

- Os novos projetos buscam uma maior confiabilidade, entretanto a falta de 

interação entre as áreas de engenharia, manutenção e operação impedia melhores 

resultados e acarretava elevadas taxas de falhas prematuras. 

 

. A Quarta Geração considera a disponibilidade como uma medida de 

performance mais importante da manutenção e a confiabilidade dos equipamentos 

sendo um fator de constante busca pela manutenção. A consolidação das atividades 

de Engenharia de Manutenção, dentro da sua estrutura organizacional, tem na 

garantia da Disponibilidade, da Confiabilidade e da Manutenibilidade as três maiores 

justificativas de sua existência. 

O desafio da manutenção é minimizar as falhas prematuras ou falhas de 

mortalidade infantil, determinadas a partir de estudos estatísticos e representadas em 
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gráfico denominado curva da banheira, onde é mostrado o ciclo de vida de uma série 

de equipamentos elétricos, mecânicos e sistemas.  

  

 

Figura 3 – Curva característica da vida de Equipamentos - Curva da Banheira 

Fonte: Kardec e Nascif (2010). 

 

A análise destas falhas é uma metodologia consagrada como uma prática de 

melhorar o desempenho dos equipamentos, sistemas e instalações. 

Objetivando intervir cada vez menos na planta, a manutenção preditiva e o 

monitoramento das condições dos equipamentos e processos tem sido priorizado nas 

organizações. Deste modo há uma tendência na redução da aplicação da manutenção 

preventiva ou programada, visto que ela promove paralisações dos equipamentos e 

sistemas, impactando negativamente na produção. O mesmo ocorre em relação à 

manutenção corretiva não planejada, que se torna um indicador de ineficácia da 

manutenção.  

Os aspéctos relativos à confiabilidade, disponibilidade e custo do ciclo de vida 

da instalação devem ser priorizados na implantação de novos projetos. As empresas 

de classe mundial adotam uma sistemática que privilegia a interação entre as áreas 

de engenharia, manutenção e operação como fator de garantia dessas metas, 

resultando bons projetos e produtos com qualidade desejada. 

Atualmente, uma grande mudança nas práticas de manutenção é a 

contratração ou terceirização buscando contratos de longo prazo, em uma relação de 
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parceria, com indicadores que medem o resultado que interessa ao negócio, 

disponibilidade e confiabilidade.  

Souza (2011) posiciona que a evolução dos métodos e meios de inspeção 

proporciona à Engenharia de Manutenção o desenvolvimento de critérios e técnicas 

de predição ou previsão de falhas, visando a otimização da atuação das equipes de 

manutenção. A ação só ocorre quando os sintomas indicarem a proximidade da 

ocorrência de falhas. 

Arcuri Filho (2005) ressalta outros aspéctos de relevância no processo de 

melhoria contínua, sendo o desenvolvimento da mentalidade da Qualidade no 

ambiente da Manutenção, a integração Manutenção-Operação na filosofia da 

manutenção produtiva total – TPM – e o papel do treinamento, qualificação e 

certificação. 

Os desafios atuais colocados pelos segmentos produtivos da economia  

globalizada obriga os profissionais de manutenção a tomar atitudes pro-ativas 

alinhadas com as diretrizes corporativas.  

 

2.3    METODOLOGIAS E FILOSOFIAS DE MANUTENÇÃO USUAIS 
 

2.3.1  Clássicas 
 

2.3.1.1  Manutenção Corretiva 

De acordo com a ABNT – NBR 5462 (1994), a manutenção corretiva é aquela 

efetuada após a ocorrência de uma falha ou pane em um equipamento ou instalação 

e se destina a recolocar o item afetado em condições de executar a função que 

desempenhava originalmente. 

Nesta linha, Viana (2014) posiciona que a manutenção corretiva é a 

intervenção imediatamente necessária para evitar graves consequências aos 

instrumentos de produção, à segurança do trabalhador ou ao meio ambiente e se 

configura em uma intervenção aleatória. 

Kardec e Nascif (2010) dividem a manutenção corretiva em duas classes: a 

corretiva não planejada e a corretiva palanejada. 

A corretiva não planejada é a correção da falha de maneira aleatória e se 

caracteriza pela atuação da manutenção em fato já ocorrido, seja uma falha ou um 



41 

 

 

desempenho menor do que o esperado. Normalmente implica em perdas de 

produção, de qualidade do produto e elevados custos indiretos de manutenção. 

As falhas aleatórias podem ter consequências bastante graves para os 

equipamentos e instalações que podem apresentar uma queda de desempenho com 

o passar do tempo. 

A corretiva planejada é a correção da falha ou do desempenho menor do que 

o esperado por decisão gerencial, baseada na modificação dos parâmentros de 

condições observados pela manutenção preditiva. É sempre mais barato, mais rápido, 

mais seguro e de melhor qualidade do que um trabalho não planejado. Sua 

característica principal é função da qualidade da informação obtida pelo 

acompanhamento do equipamento ou instalação. O gerente pode decidir deixar o 

equipamento funcionar até a quebra, porém algum planejamento pode ser feito para 

quando a falha ocorrer, como: substituir o equipamento por outro idêntico, dispor de 

um kit para reparo rápido, preparar o posto de trabalho com dispositivos e facilidades.  

A adoção de manutenção corretiva planejada pode advir de vários fatores: 

- Compatibilização da necessidade da intevenção com os interesses da 

produção. 

- A falha do equipamento não provoca risco para o operador ou para a 

instalação. 

-  Melhor planejamento do serviço. 

- Existência de sobressalentes, equipamentos, ferramental e recursos 

humanos com tecnologia necessária para execução dos serviços. 

Também Souza (2011) posiciona que a manutenção corretiva planejada tem 

sua atividade de planejamento e de controle semelhante ao plano de paradas 

períódicas, importante para se obter a máxima produtividade e eficiência operacional 

global, sendo ela fruto de uma perfeita integração com as áreas de produção. 

 

2.3.1.2   Manutenção Preventiva 

A ABNT define a manutenção preventiva como aquela efetuada em intervalos 

predeterminados ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a 

probabilidade de falha ou degradação do funcionamento de um item de um 

equipamento ou instalação.  
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Nessa linha, Kardec e Nascif (2010) informam que a manutenção preventiva 

é a atuação realizada de forma a reduzir ou evitar a falha ou queda do desempenho 

de um equipamento, obedecendo a um plano previamente elaborado, baseado em 

intervalos definidos de tempo. 

Inversamenta à política de manutenção corretiva, a preventiva procura evitar 

ou prevenir a ocorrência de falhas. Em setores, como na aviação, a adoção da 

manutenção preventiva é imperativa para determinados sistemas ou componentes, 

pois o fator segurança se sobrepõe aos demais. 

A manutenação preventiva será tanto mais conveniente quanto maior for a  

facilidade de reposição; quanto mais alto forem os custos de falhas; quanto mais as 

falhas causarem prejuízos na produção e quanto maiores forem as implicações das 

falhas na segurança pessoal e operacional.  

Pereira (2011) posiciona que a manutenção preventiva teve origem por volta 

de 1930 na indústria aeronáutica, pela necessidade de conseguir maior 

disponibilidade e confiabilidade dos ativos. Era necessário manter o negócio em pleno 

funcionamento para se ter segurança e se manter competitivo. 

Viana (2014) classifica a manutenção preventiva como todo  serviço de 

manutenção realizado em máquinas que não estejam em falhas, estando deste modo 

em condições operacionais. São serviços efetuados em intervalos predeterminados 

ou de acordo com critérios prescritos, destinados a reduzir probabilidades de falhas, 

proporcionando uma tranquilidade operacional necessária para o bom andamento das 

atividades produtivas. 

Já Souza (2011) divide a manutenção preventiva em periódica e não 

periódica. A periódica é uma manutenção sistemática definida pelos roteiros 

determinados pelas equipes de produção e de manutenção, sendo planejada de forma 

que se tenha o envolvimento de todos os profissionais da empresa  como agentes de 

manutenção e conservação. A não periódica é uma atividade que deve ser planejada 

quando se identifica uma degeneração acentuada e atípica de algum componente 

através de inspeção, se caracterizando uma iminência de falha que não acarreta 

parada de equipamento nem perda de processo ou segurança. A susbstituição do 

componente crítico é feito de forma planejada. 
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2.3.1.3   Manutenção Preditiva 

A ABNT define a manutenção preditiva ou controlada como aquela 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. 

Kardec e Nascif (2010) definem a manutenção preditiva, também denominada 

de manutenção sob condições ou manutenção com base no estado do equipamento, 

como a atuação realizada com base na modificação de parâmetros de condições ou 

desempenho, cujo acompanhamento obedece a uma sistemática. Através de técnicas 

preditivas é feito o monitoramento da condição e a ação de correção, quando 

necessária, é realizada como uma manutenção corretiva planejada. 

Na mesma linha, Viana (2014) posiciona que a manutenção preditiva é um 

conjunto de tarefas que visam acompanhar a máquina ou as peças, por 

monitoramento, por medições ou por controle estatístico e tentam predizer a 

proximidade da ocorrência da falha com o objetivo de determinar o tempo correto da 

necessidade da intervenção mantenedora. 

Na visão de Souza (2011)  a manutenção preditiva pode ser periódica e não 

periódica. A periódica é composta de planos de medições e avaliações que devem ser 

realizados periodicamente para se obter as condições reais de operação e as 

exigências preditivas do equipamento, que após  uma análise de regressão simples, 

é identificada a data provável da falha. Após esta detecção recomenda-se que uma 

intervenção corretiva planejada seja realizada no período próximo a um terço da data 

da falha para grantir que não haja paralização por quebra. Já a não periódica refere-

se a atividades normalmente terceirizadas em função do alto custo dos instrumentos, 

equipamentos, software e do grau de conhecimento e habilidade técnica dos 

profissionais envolvidos nas análises. 

O planejamento deve ser feito em conjunto com as empresas terceirizadas 

para que se tanha um maior aproveitamento do  tempo e disponibilidade dos técnicos 

dentro da empresa. 

Para Kardec e Nascif (2010) existem algumas condições básicas para se 

adotar a manutenção preditiva: 
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- O equipamento, sistema ou instalação devem permitir algum tipo de 

monitoramento/medição e devem merecer este tipo de ação, em função dos custos 

envolvidos. 

- As falhas devem ser oriundas de causas que possam ser monitoradas e ter 

sua progressão acompanhada. 

- Seja estabelecido um programa de acompanhamento, análise e diagnóstico 

sistematizado. 

 

2.3.1.4   Engenharia de Manutenção 

Viana (2014) posiciona que a engenharia de manutenção possui grande 

importância como fator de desenvolvimento técnico-organizacional  da Manutenção 

Industial, tendo objetivo de promover o progresso tecnológico da manutenção, com a 

aplicação de conhecimentos científicos e empíricos na solução de dificuldades 

encontradas nos processos, equipamentos e instalações. Visa a melhoria contínua da 

manutenabilidade dos ativos físicos, maior produtividade e a eliminação de riscos em 

segurança do trabalho e de danos ao meio ambiente.  

Para enfrentar estes desafios, a equipe de engenharia de manutenção deve 

ter no seu quadro, profissionais os mais ecléticos possíveis. Deve ser formada por 

engenheiros e técnicos com excelente domínio das ciências características da sua 

formação, capazes de gerir idéias e propostas de mudança, requisitos básicos para 

uma área que tem em seu dinamismo sua maior vertente. 

O autor continua dizendo que as atribuições da Engenharia começam pela 

incansável busca de melhorias. A área deverá ser capaz de ver o invisível e buscar 

de maneira prática a implantação de projetos que atinjam os objetivos traçados a partir 

desta visão. A normalização de procedimentos e especificações será atribuição da 

área de Engenharia, que será responsável por definir padrões a serem seguidos em 

projetos, traçar as exigências  de qualidade, elaboração de cursos e palestras para 

qualificação de profissionais. 

Na visão de Kardec e Nascif (2010), a engenharia de manutenção apresenta 

uma quebra de paradígma na manutenção e sua prática significa uma mudança de 

cultura. Engenharia de manutenção significa aplicar técnicas modernas, estar nivelado 

com a manutenção de Primeiro Mundo e servir de suporte técnico dedicado a 

consolidar a Rotina e implantar a Melhoria. 
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Dentre as principais atribuições da Engenharia de Manutenção estão: 

. Aumentar a confiabilidade, a disponibilidade e a segurança. 

. Melhorar a manutenibilidade e a capacitação do pessoal. 

. Eliminar problemas crônicos.  

. Solucionar problemas tecnológicos. 

. Gerir materiais e sobressalentes. 

. Participar de novos projetos em conjunto com a engenharia. 

. Dar suporte à execução. 

. Fazer análise de Falhas de estudos. 

. Elaborar planos de manutenção e de inspeção e fazer sua análise crítica. 

. Acompanhar os indicadores. 

. Zelar pela documentação técnica. 

Para Cabral et al. (2009) quando se passa a adotar a engenharia de 

manutenção, deve se ter equipamentos/sistemas  que tenham disponibilidade   que a 

empresa necessita para atender o mercado, atender ao Cliente, razão de ser da 

existência da empresa. O aumento da disponibilidade, da confiabilidade, da melhoria 

do atendimento, da segurança operacional e pessoal, da preservação ambiental e da 

motivação da equipe é sempre acompanhado da otimização de custos. 

 

2.3.2  Contemporâneas 

 

2.3.2.1  Manutenção Produtiva Total - TPM 

Souza (2011) define a TPM como uma estratégia de gestão dos equipamentos 

concebida para alcançar a máxima eficiência através do desenvolvimento dos seus 

operadores. 

Nesta mesma linha, Attri et al. (2012) posicionam que a TPM é um processo 

de melhoria contínua estruturado, concentrado nos equipamentos com objetivo de 

otimizar a eficiência da produção, identificando e corrigindo falhas durante todo o ciclo 

de vida do sistema de produção por meio da participação ativa da equipe de 

funcionários em todos os níveis da hierarquia operacional. O objetivo do programa 

TPM é aumentar significativamente a produção e satisfação dos funcionários na 

execução do trabalho, tendo emergido como um potente meio para melhorar o 

desempenho. 
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Ainda nesta linha, Kardec e Nascif (2010) postulam que a TPM objetiva a 

eficácia da empresa através da maior qualificação das pessoas e melhoramentos 

introduzidos nos equipamentos. Os operadores passam a executar as tarefas mais 

primárias que antes eram atribuição do pessoal da manutenção, como: limpeza, 

lubrificação, ajustes, medição de vibrações e temperatura, sintonia em controladores, 

troca de filtros, dentre outras, destinando para a equipe de manutenção as tarefas de 

maior complexidade.  

Diversos autores, como Folhiatto e Ribeiro (2009), Kardec e Nascif (2010), 

Pereira (2011) e Souza (2011) informam que a TPM teve origem no Japão em meados 

de 1970 e foi criada como uma metodologia e um sistema fundamentado no respeito 

individual e na total participação dos empregados na busca de maior eficiência na área 

produtiva. Foi adotada pela empresa Nippon Denso Co., integrante do grupo Toyota, 

que recebeu em 1971 o Prêmio de Excelência em Manutenção Industrial – Prêmio 

PM, concedido a empresas que se destacaram na   condução desse programa, pelo 

JIPM – Japan Institute of Plant Maintenance. No Brasil foi apresentada pela primeira 

vez em 1986. 

Segundo Kardec e Nascif (2010) a TPM considera seis classes de grandes 

perdas que impactam o processo produtivo, conforme mostra a tabela 2. 

 

 

 

Tabela 2 – As 6 Grandes Perdas na visão da TPM 

Fonte: Kardec e Nascif (2010) 
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1 – Perdas por Quebras – contribuem com a maior parcela na queda do desempenho 

e ocorrem em função de uma falha de equipamento ou da degeneração gradativa do 

mesmo. 

2 – Perdas por Mudança de Linha – quando é efetuada a mudança de uma linha, com 

interrupção para preparação das máquinas para um novo produto. 

3 – Perdas por Operação em Vazio e Pequenas Paradas – causadas por problemas 

na produção ou nos equipamentos, como entupimento no sistema de alimentação ou   

detecção por sensores, por produtos não conforme, com consequência parada da 

linha de produção.           

4 – Perdas por Quebra de Velocidade de Produção – ocasionada por desgaste 

localizado, superaquecimento por deficiência de refrigeração ou vibração excessiva 

dos equipamentos.   

5 – Perdas por Produtos Defeituosos – oriundas de qualquer retrabalho ou descarte 

de produto defeituoso.     

6 – Perdas por Quebra de Rendimento – quando não é aproveitada a capacidade 

nominal das máquinas, equipamentos ou sistemas, provocada por instabilidade 

operacional ou falta de matéria-prima.     

Na filosofia da TPM as máquinas devem trabalhar com zero defeito, ou seja, 

não podem parar durante o período em que forem programadas para operar. 

Souza (2011) estabelece a divisão das atividades da TPM em oito grupos de 

gestão, denominados Pilares, que sustentam toda a metodologia do sistema, 

apresentados na figura 4. 

 



48 

 

 

 

Figura 4 – Os oito Pilares da TPM 

Fonte: Souza (2011) 

 

. Manutenção autônoma e espontânea – os operadores são treinados para 

supervisionarem e atuarem como mantenedores em primeiro nível. 

. Manutenção planejada – o dimensionamento do planejamento depende do nível que 

se queira atingir, o número de equipamentos, o número de profissionais no 

departamento de manutenção e a utilização de computadores. 

. Melhorias individuais e específicas – realizar grandes melhorias, mudanças e 

métodos para maximizar a eficiência dos equipamentos. 

. Educação, treinamento integração e reciclagem – fornecer recursos e subsídios para 

que as áreas possam desenvolver, qualificar e certificar seus profissionais. 

. Engenharia e controle na aquisição e manutenção de ativos – elaborar especificação 

técnica de máquinas e equipamentos, observando requisitos e especificações 

adotadas pela TPM, sendo mediador dos desejos dos demais pilares do programa. 

. Manutenção da qualidade e confiabilidade – visa dar suporte às áreas para que 

possam produzir peças com qualidade com maior eficiência, “quebra zero” no 

equipamento e “zero defeito” no produto. 
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. Meio ambiente, higiene e segurança – implantar o princípio de gestão ambiental nas 

organizações, minimizando os impactos, promovendo melhorias no meio ambiente, 

eliminando desperdícios, interação perfeita entre o homem, máquina e produção, para 

obter ganhos de produtividade com acidente zero. 

. Manutenção nos escritórios – eliminar perdas oriundas de processos administrativos, 

gestão de estoque e logística e disseminar na fábrica os conhecimentos necessários 

para utilização das ferramentas para controle, planejamento de estoque e produção. 

 

2.3.2.2   Manutenção Centrada na Confiabilidade - MCC 

Fogliatto e Ribeiro (2009) definem MCC como um programa que reúne várias 

técnicas de engenharia para garantir que os equipamentos, sistemas e instalações de 

uma planta fabril continuarão realizando as funções especificadas. Os programas de 

MCC são reconhecidos como forma mais eficiente de tratar as questões de 

manutenção, permitindo que as empresas e organizações alcancem excelência nas 

atividades de manutenção, ampliando a disponibilidade das facilidades produtivas e 

reduzindo custos relativos a acidentes, defeitos, reparos e substituições. 

Também nesta linha, Lafraia (2008) corrobora citando que o objetivo da MCC 

é assegurar que um sistema ou item continue a preencher as suas funções desejadas. 

Os objetivos da manutenção de qualquer item são definidos pelas funções e padrões 

de desempenho requerido deste item no seu contexto operacional. A aplicação da 

MCC resulta no decréscimo de custos da mão-de-obra e materiais da ordem de 30% 

a 40%, além da redução das atividades de manutenção preventiva. As tarefas de 

manutenção, face ao contexto operacional, são otimizadas através da análise das 

consequências de suas falhas funcionais, sob o ponto de vista de segurança, meio 

ambiente, qualidade e custo. 

Para Yssaad e Abene (2015) a Manutenção Centrada em Confiabilidade 

consiste num método que busca otimizar a manutenção com base na análise dos 

modos de falhas do sistema funcional – FMEA, e depois de determinar o nível crítico 

do sistema, um plano de manutenção adequado é adotado. 

Alembrant e Ribeiro (2014) posicionam que a MCC é uma metodologia de 

gestão que está sendo usada com mais frequência, principalmente em equipamentos 

intensivos industriais, em sistemas de distribuição de energia, redes de transportes 

ferroviários e empresas siderúrgicas. As aplicações da metodologia MCC são 
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baseadas em abordagens tradicionais, utilizando a análise de falhas do sistema 

funcional – FMEA, diagramas e algoritmos. 

Complementando este posicionamento, Garg e Deshmukh (2006) colocam 

que a abordagem da MCC teve início na década de 1960, inicialmente orientada para 

manutenção de aeronaves e somente após cerca de dez anos que foi difundida na 

área industrial. A MCC tem seu foco direcionado principalmente para equipamentos 

ou sistemas onde a confiabilidade é crítica. 

Também Kardec e Nascif (2010) informam que o termo confiabilidade na 

manutenção teve origem nas análises de falhas em equipamentos eletrônicos para 

uso militar durante a década de 50, nos Estados Unidos, sendo que em 1960 foi criado 

pela Federal Aviation Administration um grupo para estudo de desenvolvimento de um 

programa de confiabilidade para a indústria aeronáutica.  

Definem a MCC como uma metodologia que estuda um equipamento ou 

sistema em detalhes, analisando como ele pode falhar e define a melhor forma de 

realizar a manutenção de modo a prevenir a falha ou minimizar as perdas decorrentes 

das mesmas. 

Nesta mesma visão, Pereira (2011) posiciona que a MCC é uma metodologia 

utilizada para assegurar que qualquer componente de um ativo ou um sistema 

operacional mantenha suas funções, sua condição de uso com segurança, qualidade, 

economia e ainda que seu desempenho não degrade o meio ambiente. 

Para Souza (2011) a MCC visa o estabelecimento de programas de 

manutenção que minimizem as consequências de falhas em equipamentos. Seus 

fundamentos incluem a identificação de tipos de falhas funcionais, a hierarquização 

destas falhas, considerando as consequências para o sistema e a seleção das tarefas 

preventivas eficazes e eficientes. 

Empregam-se ferramentas da Engenharia de Confiabilidade, como diagramas 

de decisão e análise de modos, efeitos e criticidade de falhas – FMECA – failure mode, 

efferct and criticality analisys, além de técnicas de condução de grupos de trabalho, 

como “brainstorming” e discussões dirigidas. 

Viana (2014) define a MCC como um processo usado para determinar os 

requisitos de manutenção de qualquer item físico no seu contexto operacional. Esta 

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

possibilitando a tomada de ações corretivas de modo a prevenir a falha ou minimizar 
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as perdas. A MCC se coloca como um importante instrumento para tomada de decisão 

gerencial referente a quais diretrizes da política de manutenção devem ser seguidas 

por um processo industrial. Ainda segundo o autor a MCC foi desenvolvida na década 

de 1960 a 1970 para ser aplicada na área de aviação civil que apresentava altos 

índices de falhas por volta da metade do século passado. O número de acidentes era 

de 60 por milhão de decolagens, fazendo um comparativo, seria o mesmo que dois 

acidentes por dia na época atual. Em 1978 os funcionários da United Airlines, Howard 

Heap e Stanley Nowlan publicaram o primeiro livro sobre o tema “Reliability-Centered 

Maintenance”, através do Departamento de defesa dos Estados Unidos, onde 

estabeleceram as diretrizes para um eficiente gerenciamento de equipamentos, 

através da análise de suas possíveis falhas. A proposta foi muito bem aceita e logo 

vários segmentos assimilaram seus conceitos e decidiram implantar políticas 

mantenedoras batizadas de MCC.  

A implantação de trabalhos baseados na MCC é feita através de uma equipe 

multifuncional que deve buscar o alcance dos quatro objetivos da manutenção 

centrada em confiabilidade: 

1 – Promover as funções do sistema 

2 – Identificar modos de falhas que influenciam tais funções 

3 – Indicar a importância de cada falha funcional 

4 – Definir tarefas preventivas em relação às falhas funcionais. 

Para se chegar à concretização destes quatro objetivos é necessário 

desenvolver o trabalho em MCC, seguindo os seguintes passos: 

1 – Seleção do sistema e levantamento de dados 

2 – Definição das fronteiras do sistema 

3 – Descrição do sistema e subsistemas 

4 – Identificação das funções e falhas funcionais 

5 – Análise de modos de falhas – FMEA 

6 – Diagrama de decisão (SMITH, 1997). 
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2.4   TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO 

Segundo Kardec e Nascif (2010) a terceirização é uma tendência mundial e é 

uma ferramenta estratégica que pode trazer resultados bastante positivos, quando 

utilizada de maneira adequada, mas pode trazer grandes prejuízos quando usada 

incorretamente. É um processo que passa pelo pressuposto básico de uma relação 

de parceria entre contratada e contratante, trazendo vantagem competitiva para a 

empresa tomadora do serviço. 

No caso específico da manutenção, que é normalmente uma atividade meio, 

devem ser tomados cuidados adicionais para prevenir riscos trabalhistas e também 

para se alcançar os resultados empresariais. As empresas prestadoras de serviço 

precisam fazer da manutenção a sua atividade-fim, investindo em recursos humanos, 

tecnologia, equipamentos, ferramental de gestão, com foco no propósito de se tornar 

um parceiro positivo da contratante. 

O Documento Nacional 2013 da Abraman indica que o nível de terceirização 

nos serviços de manutenção tem se adequado à uma equação de equilíbrio ao longo 

dos anos. Enquanto a tendência ao aumento da terceirização era de 66% em 1995, 

em 2013 caiu para 39%. A tendência à diminuição subiu de 6% para 13% e a 

tendência a manter o mesmo nível de terceirização passou de 27% para 47% em 

2013. 

Kardec e Nascif (2010) apontam as principais vantagens obtidas com a prática 

adequada da terceirização como sendo: aumento da qualidade; redução de custos; 

aumento da especialização e melhor atendimento. Entretanto, posicionam que 

também existem desvantagens quando se terceiriza sem uma adequada visão 

estratégica, que são: aumento da dependência de terceiros; redução da 

especialização própria; aumento do risco de acidentes pessoais e aumento de passivo 

trabalhista. 

Também Cabral et al. (2009) informam que o nível de contratação que já se 

atingiu no Brasil mostra que é necessária uma ação estratégica para que a 

terceirização possa contribuir, realmente, para os resultados empresariais da 

organização. Sendo o produto do trabalho da manutenção a Disponibilidade dos 

ativos, à medida que ele cresce, diminui a Demanda de serviços. Como os contratos 

no Brasil são predominantemente pagos por serviço, há uma tendência da Contratada 

não ser parceira positiva para a Contratante, visto que o aumento da Disponibilidade 
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acarreta a redução da demanda de serviços o que afeta o faturamento da Contratada. 

Sugere evoluir para outra modalidade de contratação que deve levar em conta os 

Resultados, onde os dois lados ganham com o aumento da Disponibilidade. 

 

2.5   QUALIDADE TOTAL NA MANUTENÇÃO 

A norma ISO 9001 (2000) descreve que a adoção de um sistema de gestão 

de qualidade deve ser uma decisão estratégica de uma organização. Seu projeto e 

implementação são influenciados por várias necessidades, objetivos específicos, 

produtos fornecidos, os processos empregados e o tamanho e estrutura da 

organização. Promove a adoção de uma abordagem de processo de controle contínuo 

para o desenvolvimento, implantação e melhoria da eficácia de um sistema de gestão 

de qualidade para atender aos requisitos do cliente. A Alta Direção deve assegurar 

seu comprometimento com o programa e garantir que os objetivos de qualidade para 

atender aos requisitos de produtos ou serviços devem ser mensuráveis e coerentes 

com a política de qualidade da organização. 

Kardec e Nascif (2010) informam que a Gestão pela Qualidade Total pode ser 

consolidada como um processo de gerenciamento que se originou na indústria 

japonesa a partir da década de 50 e se tornou popular no Ocidente no início da década 

de 80, se tornando parte integrante do processo de gerenciamento em todos os ramos 

de atividades: indústria, comércio, educação, governo, sendo uma ferramenta eficaz 

para se obter a satisfação do cliente e alcançar a competitividade empresarial. 

Segundo os autores, o conceito e a aplicação da Qualidade tiveram 

desenvolvimento a partir de 1924 com A. Shewhart criando o Controle Estatístico de 

Processos e o ciclo PDCA. Em 1950 e 1953, Edward Deming e Joseph Juran levaram 

aos japoneses, após a 2ª guerra mundial, os conceitos de Controle de Qualidade. Em 

1977, Shigeo Shingo lança o conceito Zero Defeito na organização Toyota. Em 1986, 

Vicente Falconi inicia no Brasil a disseminação do Controle de Qualidade Total – CQT, 

através da Fundação Christiano Otoni.  Em 1987 é lançada a norma ISO 9000 – 

Garantia da Qualidade. Em 1990 o Governo Federal Brasileiro adota o Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade – PBQP e a Associação Brasileira de 

Manutenção, o Programa Nacional de Qualificação e Certificação de pessoal na área 

de manutenção – PNQC. Em 1991 foi criada a Fundação Nacional de Qualidade e o 
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Prêmio Nacional da Qualidade – PNQ. Em 2000 foi revisada a norma ISO 9000 que 

originou a atual norma ISO 9001. 

Pereira (2011) coloca que os itens de controle descritos nas Normas de 

Qualidade são extremamente importantes para a Manutenção, pois definem a 

necessidade de se comprovar a existência de monitoramento e ações corretivas e 

preventivas das intervenções efetuadas no mantenimento dos ativos físicos, para 

assegurar sua Disponibilidade, Confiabilidade e Qualidade. 

Fogliatto e Ribeiro (2009) mencionam que os conceitos de confiabilidade e 

qualidade são frequentemente confundidos entre si e explicam que a confiabilidade 

incorpora a passagem do tempo enquanto que a qualidade consiste numa descrição 

estática de um item.  

Kardec e Nascif (2010) dizem que o processo de qualidade implantado 

apenas na manutenção, mesmo trazendo melhorias na Qualidade da instalação, é de 

alcance limitado, portanto deve ser implantado em toda a organização. A garantia da 

disponibilidade com qualidade será tanto maior quanto mais sistêmica for a forma de 

trabalho adotada pela manutenção. 

Continuam posicionando que os mesmos princípios que se aplicam à Gestão 

pela Qualidade Total, também se aplicam à atividade de Manutenção, constituindo um 

verdadeiro conjunto de ações na busca dos resultados das organizações. 

Corroborando neste mesmo tema, Cabral et al. (2009) colocam que a busca 

e a prática da Qualidade passam pela adoção de métodos e ferramentas bem 

estruturadas, como os preceitos fundamentais preconizados pela Gestão de 

Qualidade Total, mostrados na figura 5. 
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Figura 5 – Os 10 Mandamentos da Qualidade Total. 

Fonte: Cabra et al. (2009). 
 

No caso da Manutenção é preciso concientizar todos os seus agentes de que 

a Qualidade é o seu maior e mais importante Fator Crítico de Sucesso, devendo todos 

os esforços possíveis serem direcionados no engajamento e motivação do pessoal no 

sentido de sua obtenção. 

O preceito Delegação do ciclo GQT é compatível com a preparação, 

capacitação e valorização do pessoal operacional e se refere à porta de entrada para 

passar da Gerência das Diretrizes – GD para a Gerência da Rotina – GR, conforme é 

mostrado no ciclo PDCA da figura 6, onde a GD está representada no ciclo externo e 

a GR no interno. O portal Delegação é utilizado com autorização do quadrante “check” 

– Medir/Avaliar, comprovando o importante papel desempenhado pela Avaliação 

como eixo promotor e alavancador da Qualidade. 
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Figura 6 – PDCA da Gerência das Diretrizes e da Gerência da Rotina. 

Fonte: Cabral et al. (2009). 
 

A Abraman apresenta, no Documento Nacional 2013, uma tabela com as 

ferramentas utilizadas para promover a Qualidade das empresas desde 1995 até 

2013. Neste quadro pode ser observado o crescimento, nos últimos anos, da utilização 

de métodos alternativos para melhoramento da manutenção com adoção 

predominante da Manutenção Centrada na Confiabilidade – MCC.  

 O índice FMEA – Modos de Falha e Análise dos Efeitos apresentou pequeno 

decréscimo e o RCFA – Análise das Causas Raízes de Falha se manteve equilibrado, 

a partir do ano 2007, quando foram incluídos na pesquisa. Vide tabela 3. 
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Tabela 3 – Ferramentas promotoras da Qualidade na Manutenção 

Fonte: Documento Nacional Abraman (2013). 

 

Entre todas as ferramentas utilizadas, uma delas é a Matriz GUT. 

A técnica GUT foi desenvolvida por Kepner e Tregoe, especialistas na solução 

de questões organizacionais, com o objetivo de orientar decisões que envolvem 

muitas questões, como é o caso de um plano de manutenção de edificações, 

equipamentos e instalações de escolas de nível superior. 

A montagem da matriz é feita em três etapas. A primeira consiste em listar os 

problemas/atividades que se deseja priorizar. Na segunda  etapa deve ser atribuida 

uma nota para cada problema/atividade listado, dentro dos três aspéctos que serão 

analisados: Gravidade, Urgência e Tendência. A terceira etapa consiste em 

estabelecer o grau crítico para cada atividade listada. Este grau será obtido pela 
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multiplicação dos valores atribuídos a cada sigla (G) x (U) x (T). Em seguida será 

estabelecida a sequência  de criticidade da atividade. 

No capítulo 4, a técnica de aplicação da matriz GUT está apresentada com  

maiores detalhes. 

 

 

 

2.3.2  CONTEMPORÂN 
 

1.1.1 CONTEMP 
 

1.1.2 CONTEMPORÂNEAS 
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CAPÍTULO - 3 

 

3    METODOLOGIA E MÉTODOS 
 

3.1    INTRODUÇÃO 

 

            Este capítulo tem por objetivo apresentar a metodologia a ser empregada na 

formulação de proposta de manutenção com gestão integrada de eficiência e 

qualidade, considerando um estudo de caso do CEFET/RJ, com base nos conceitos 

teóricos apresentados no capítulo anterior. 

 

3.2   CLASSIFICAÇÃO DA METODOLOGIA 

As ciências caracterizam-se pela adoção de métodos científicos, embora nem 

todos os ramos de estudo que empregam estes métodos são ciência. 

A utilização de métodos científicos não é da alçada exclusiva da ciência, 

porém não há ciência sem o emprego de métodos científicos (MARCONI E LAKATOS, 

2010). 

Estes autores definem o método como um conjunto de atividades sistemáticas 

e racionais que, com segurança e economia, permite alcançar o objetivo desejado, 

conhecimentos válidos, delineando a trajetória a ser seguida, detectando erros e 

auxiliando as decisões dos cientistas. 

Para Gil (2010), as pesquisas são classificadas, com base em seus objetivos, 

em exploratórias, descritivas e explicativas: 

     . Pesquisas exploratórias – têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, visando torna-lo mais explícito. Na maioria dos casos envolve: 

levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas experientes com o problema 

pesquisado e análise de exemplos. 

     . Pesquisas descritivas – têm como objetivo principal a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis, utilizando técnicas padronizadas de coleta de dados como 

questionários e a observação sistemática. 

     . Pesquisas explicativas – têm como preocupação central a identificação de fatores 

que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, aprofunda o 

conhecimento da realidade por explicar o porquê das coisas. 
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Ainda segundo o autor, as pesquisas podem ser classificadas de acordo com 

os procedimentos técnicos utilizados, em: 

     . Bibliográfica – desenvolvida com base em material já elaborado, como livros, 

artigos científicos, dissertações, teses etc. É adotada basicamente em pesquisas 

exploratórias, pesquisas sobre ideologias e aquelas que se propõem à análise das 

diversas posições a cerca de um problema, porque permite ao investigador a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito ampla. 

     . Documental – realizada com documentos que não receberam ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os 

objetivos da pesquisa. 

     . Ex-Post Facto – neste tipo de pesquisa o estudo é realizado após a ocorrência de 

variações na variável dependente, no curso natural dos acontecimentos e o 

pesquisador não dispõe de controle sobre a variável independente. 

     . Levantamento – caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. Procede-se à solicitação de informações a um 

grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado e mediante análise 

quantitativa se obtém as conclusões correspondentes aos dados coletados. 

     . Estudo de Campo – procura o aprofundamento das questões propostas, 

trabalhando em um único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura social, 

ressaltando a interação entre seus componentes. Tende a utilizar muito mais técnicas 

de observação do que de interrogação. 

     . Estudo de Caso – consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de modo que permita seu amplo e detalhado conhecimento. 

     . Pesquisa-Ação – pesquisa com base empírica, concebida e realizada em 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo no qual os 

pesquisadores e participantes representativos da situação estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo. 

     . Pesquisa Participante – caracteriza-se pela interação entre pesquisadores e 

membros das situações investigadas, envolvendo posições valorativas, suscitando 

muita simpatia entre os grupos voltados para ação comunitária. 

Richardson (2012) classifica as pesquisas, quanto à sua abordagem, em 

quantitativas e qualitativas. 
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     . Métodos Quantitativos – caracterizam-se pelo emprego da quantificação tanto nas 

modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de 

técnicas estatísticas. 

     . Métodos Qualitativos – não empregam um instrumento estatístico como base do 

processo de análise de um problema. Não pretendem numerar ou medir unidades ou 

categorias homogêneas. A abordagem qualitativa de um problema é uma forma 

adequada para atender à natureza de um fenômeno social. 

Este trabalho do ponto de vista dos procedimentos técnicos caracteriza-se 

como uma pesquisa Bibliográfica e Documental. Quanto à organização do trabalho 

optou-se por procedimento de análise de estudo de caso e pesquisa participante, visto 

que o pesquisador trabalha na Instituição e tem acesso ao conteúdo.  

O objetivo principal é apresentar, através de uma abordagem analítica técnica, 

proposta para manutenção de escolas de nível superior.  

A pesquisa quanto a sua natureza é aplicada por gerar conhecimentos para 

aplicação prática e dirigida à solução de problemas específicos e, em termos de seus 

objetivos, a pesquisa é exploratória (GIL, 2010). 

 

3.3   COLETA DE DADOS 

 O levantamento bibliográfico foi efetuado com o propósito de distinguir e 

identificar contribuições relevantes relacionadas ao tema desta dissertação. 

Foram obtidos artigos e periódicos no Portal de Periódicos da Capes; 

dissertações em website de Universidades Brasileiras que ministraram cursos de 

Engenharia; artigos e publicações em website da Internet, como “google acadêmico” 

e livros obtidos em bibliotecas do Cefet e Uff. 

As pesquisas nas bases de dados foram realizadas com as seguintes palavras 

chaves: manutenção, gestão de manutenção, planejamento da manutenção e 

manutenção aplicada em universidades, com seus termos traduzidos para língua 

inglesa. Esses termos foram utilizados em suas combinações para um resultado mais 

objetivo.  

Foi realizada uma primeira organização dos textos, quando se tornou 

necessária uma atenção especial para o conjunto do material levantado de forma 

analítica, buscando averiguar como poderia proceder para tornar o material levantado 

inteligível, de acordo com os objetivos da dissertação.  
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3.4   MÉTODO DA PESQUISA 

O objetivo principal desta pesquisa, como já relatado, é de abordar os 

aspectos de manutenção predial, de equipamentos e instalações de escolas de nível 

superior, com base num estudo de caso do CEFET/RJ. 

Desta forma, para realização deste trabalho foram seguidas as seguintes 

etapas: 

     . Definição da unidade de ensino CEFET/RJ onde será realizada a pesquisa. 

     . Levantamento das áreas desta unidade submetidas aos processos de 

manutenção: 

         - Predial 

         - Urbanística 

         - Equipamentos 

         - Instalações 

     . Coleta de dados referentes aos tipos de manutenção necessária. 

     . Avaliação e análise dos dados coletados. 

     . Formulação de proposta de manutenção, para cada situação levantada: objetiva 

– direta ao ponto focal; eficiente – recuperar no menor tempo possível e com menor 

custo; qualitativa – efetuar procedimento completo para evitar retrabalho. 
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Resumo das atividades desenvolvidas para realização da pesquisa. 

 

 

Fase 

Preliminar 

Contato com a unidade caso para realização da pesquisa 

. Definição da unidade caso para realização da pesquisa. 

. Entidade de ensino selecionada para realização da pesquisa sobre 

manutenção predial, urbanística, equipamentos e instalações. 

 

 

Fase  

I 

Características da unidade caso 

. Características da estrutura organizacional. 

. Área construída atendida / Equipamentos e Instalações. 

. Equipes de manutenção. 

. Meios para realização dos serviços de manutenção. 

. Tipos de manutenção realizados. 

 

Fase 

II 

Instrumentos para coleta de dados 

. Análise documental. 

. Observações locais. 

 

 

Fase 

III 

Coleta de dados 

. Análise documental para identificação dos serviços realizados. 

. Modelo de solicitação de serviços. 

. Formas de execução das atividades de manutenção. 

. Tipos de manutenção realizados. 

 

 

 

Fase 

IV 

Avaliação, análise dos dados e proposta de manutenção por situação 

. Definição dos processos para realização das atividades de 

manutenção predial, urbanística, equipamentos e instalações – 

Identificação de todos os agentes envolvidos para realização dos 

serviços. 

. Mapeamento dos processos para realização dos serviços de 

manutenção em escolas de nível superior. 

. Elaboração de Proposta de manutenção objetiva, eficiente e qualitativa 

para cada situação levantada na pesquisa. 

. Construção de uma matriz de priorização para planejamento das 

ações a serem executadas com o uso da ferramenta - Matriz GUT. 

 

Tabela 4 – Resumo das atividades da pesquisa 
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CAPÍTULO - 4 
 
 
4    PROPOSTA DE MANUTENÇÃO COM QUALIDADE TOTAL  
 
 
4.1    INTRODUÇÃO 

 

Esta Proposta tem por finalidade orientar a equipe de manutenção do 

CEFET/RJ, no sentido de adotar ações e procedimentos rotineiros que resultem na 

manutenção de suas edificações, equipamentos e instalações com bom aspecto 

visual, em perfeitas condições de uso e segurança, e de tal forma que seus usuários 

possam trabalhar e aprender em locais agradáveis e confortáveis. 

Considerando que os recursos destinados a investimentos ficam cada vez 

mais escassos, torna-se oportuno a adoção de uma política de manutenção eficiente 

que propicia maior sobrevida útil às edificações, equipamentos e instalações da 

Instituição. 

Fazer manutenção não é simples ação de comando do administrador, pois 

tem o significado maior de proteger o bem da ação das intempéries naturais ou mesmo 

recupera-lo dos defeitos causados pela ação dos usuários ou do desgaste causado 

pela contínua utilização em serviço. 

 

4.2    ESTUDO DE CASO 

A pesquisa será realizada nas dependências do Centro Federal de Educação 

Tecnológica “Celso Suckow da Fonseca” – CEFET/RJ, Campus Maracanã, localizado 

na Av. Maracanã nº 229, bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro. 
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Figura 7 – Foto da fachada do CEFET/RJ 

Fonte: http.//portal.cefet-rj.br 

 

4.2.1   Entidade CEFET/RJ 

O Cefet é uma autarquia Federal de ensino, pesquisa e extensão. Apresenta 

uma Divisão de Manutenção diversificada, cujo quadro é composto por servidores, 

funcionários de empresas terceirizadas locadas internamente e empresas contratadas 

que prestam serviços em equipamentos específicos. 

Possui área plana total de 35.860m², sendo 39.000m² de área construída, 

dividida em várias edificações de uso diversificado, como pavilhões, laboratórios de 

ensino e pesquisa, salas de aula, prédios administrativos, biblioteca, arquivo central, 

ginásio, quadras esportivas, academia, restaurante, cantina, sanitários, piscina, 

auditórios, estacionamentos, áreas de jardinagem, subestações de média tensão 

entre outros. 

Devido à expansão física da instituição, as edificações apresentam tempos de 

operação variáveis, desde um prédio de 6 andares, em fase de construção, que 

abrigará salas de aula e laboratórios, outro prédio de 6 andares com cerca de 40 anos 

de uso e demais prédios e pavilhões com mais de 60 anos de uso, todos atendidos 

pela Divisão de manutenção. 
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Figura 8 – Planta do Campus Cefet Maracanã 

Fonte: Prefeitura do Cefet 

 

  

Figura 9 – Planta do anexo do Campus Cefet Maracanã  

Fonte: Prefeitura do Cefet 
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4.2.2   Constituição física do CEFET/RJ 

 Atualmente o Campus Maracanã é composto por diversas edificações 

divididas em: 

. Pavilhões                                           6 unidades             9.852 m² 

. Prédios de 6 andares                        2 unidades            10.127 m² (1 em construção) 

. Prédios de 3 andares                        4 unidades            12.089 m² 

. Prédios de 2 andares                        6  unidades             6.201 m² 

. Estacionamentos                               3 unidades             3.400 m²  

. Ruas pavimentadas                          3  unidades             2.963 m² 

. Áreas de jardins                                2  unidades             2.968 m² 

. Salas de aula                                 128 unidades             6.131 m² 

. Laboratórios                                   110 unidades             6.109 m² 

. Oficinas                                              7 unidades                855 m² 

. Auditórios                                           8 unidades                961 m² 

. Academia                                           1 unidade                  661 m² 

. Piscina                                                1 unidade                  620 m³ 

. Ginásio                                               1 unidade                  598 m² 

. Quadras esportivas                           3  unidades              1.345 m² 

. Banheiros                                      122 unidades              1.258 m² 

. Escritórios administrativos            127 unidades               4.475 m² 

. Almoxarifado                                     1  unidade                   748 m²  

. Incubadora de empresas                  1  unidade                    308 m² 

. Cefet juniores                                    1  unidade                   103 m² 

. Portarias                                            5  unidades                 430 m²   

. Restaurante                                       1  unidade                   230 m² 

. Cantina                                              1  unidade                     97 m² 

. Subestações de energia                   3  unidades                 133 m² 

. Bancos financeiros                            2  unidades                 198 m² 

. Telhados                                          21 unidades            17.168 m² 

. Outras áreas de apoio                     82 unidades              2.544 m² 
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4.2.3   Equipamentos principais 

. Elevadores                                                                              5 unidades 

. Plataformas elevatórias                                                  2 unidades  

. Transformadores de média tensão – 300 a 500KVA              5 unidades     

. Aparelhos de ar condicionado – janela  7k. a 30k.BTU      360 unidades 

.                                                  – Split  9k. a  80k. BTU      190 unidades 

.                                                  – self contained  15 TR          2 unidades    

. Projetores de multimídia                                                      115 unidades 

. Sistema de filtração para piscina                                             1 unidade 

 

4.2.4   Instalações principais 

. Rede elétrica de média tensão trifásica                                150 metros 

. Rede elétrica de baixa tensão trifásica + neutro + terra    1.500 metros 

. Pontos de iluminação – lâmpadas + reatores + soquetes 3.595 unidades 

. Quadros elétricos com disjuntores                                        380 unidades 

. Chaveamentos de média/baixa tensão                                   49 unidades 

. Pontos de rede lógica                                                         1.250 unidades 

. Bombas de recalque – 5 a 7,5 HP                                             7 unidades 

. Pontos de hidráulica – alimentação / esgotamento               382 unidades 

. Pontos de gás                                                                          42 unidades 

. Vasos sanitários                                                                     210 unidades 

. Válvulas de descarga para sanitários                                    210 unidades 

. Caixas de passagem de esgoto                                               75 unidades 

. Caixas de passagem de águas pluviais                                   95 unidades 

. Reservatórios de água potável – volume total: 445m³               7 unidades   

. Portões externos de aço                                                            7 unidades 

. Portões internos de aço                                                           20 unidades  

 

4.2.5   Estrutura organizacional 

A manutenção predial, de equipamentos e instalações é toda realizada pelos 

profissionais locados na Divisão de manutenção, exceto a manutenção de elevadores 

e plataformas elevatórias que é realizada por uma empresa terceirizada, contratada 

através de licitação pública, considerando o menor preço e a melhor técnica, com 
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contrato anual. Também a limpeza dos reservatórios de água potável é terceirizada, 

sendo executada semestralmente, por empresa contratada através de licitação 

pública, visando atender à determinação da Lei Estadual 1.893 de 20/11/1991 e a 

Deliberação nº 2.918 de 06/06/1993 da Comissão Estadual de Controle Ambiental. 

 

4.2.5.1   Setor de manutenção Predial 

Abrange toda a área de edificações, equipamentos e instalações do campus, 

contendo profissionais como: pedreiros, pintores, eletricistas, bombeiros hidráulicos, 

técnicos de eletrotécnica, carpinteiros, mecânicos de refrigeração, serralheiros e 

tratador de piscina, subordinados a um encarregado de turma. 

O quadro de profissionais está mostrado na tabela a seguir. 

 

Quadro de profissionais de manutenção 

Classe profissional Servidor Terceirizado Total 

Encarregado de turma - 1 1 

Técnico de eletrotécnica 1 - 1 

Pedreiro - 1 1 

Pintor - 2 2 

Eletricista - 2 2 

Bombeiro Hidráulico - 2 2 

Carpinteiro - 1 1 

Mecânico de refrigeração - 2 2 

Serralheiro - 1 1 

Ajudante de manutenção - 3 3 

Tratador de piscina - 1 1 

Administrativo - 1 1 

Total 1 17 18 

 

Tabela 5 – Quadro de profissionais 

Fonte: Dados da Prefeitura do Cefet 
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Os trabalhos desenvolvidos pela equipe de manutenção predial são 

acompanhados e orientados por engenheiros eletricista, civil e mecânico, este chefe 

da manutenção, lotados na Prefeitura do Campus Maracanã do Cefet/RJ. 

Relacionando o número de profissionais pela área de atendimento de 

manutenção predial, sem contar os administrativos, verificou-se que cada profissional 

da instituição é responsável por aproximadamente 2.437,5m² de área construída. 

Estudos da Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de 

Manutenção Predial e Industrial (ABEMPS)1 apresentam o índice mínimo de um posto 

de trabalho de manutenção para atender 2.500m² de área construída, podendo variar 

quanto à complexidade da edificação. 

Considerando esta informação, verifica-se que para prestação de serviços de 

manutenção com eficiência, o campus Maracanã do Cefet necessita de, no mínimo, 

16 postos de trabalho de manutenção, agindo nas edificações, ou seja, o quantitativo 

de profissionais disponíveis está de acordo com o índice estipulado pela ABEMPS. 

 

4.2.5.2   Ordens de Serviços 

Com relação à solicitação de serviços na instituição, utiliza-se normalmente o 

envio de memorandos para a chefia da manutenção. Também são recebidas 

solicitações de manutenção via e-mail, sempre endereçadas à chefia da manutenção 

que após análise as encaminha ao encarregado operacional de campo. 

Para serviços urgentes, normalmente a solicitação é feita via telefone por 

qualquer requisitante, podendo ser prontamente atendida, visto que dependendo do 

grau de urgência, estes serviços são realizados no ato da solicitação. 

Todas as ordens de serviços atendidas são registradas em formulário próprio, 

onde consta: o setor solicitante, o responsável pela solicitação, a descrição do serviço 

prestado e a relação de material utilizado, que normalmente é obtido no almoxarifado 

da instituição. 

A tabela a seguir enumera o quantitativo de ordens de serviços solicitadas e 

atendidas nos anos de 2014 e 2015, classificadas por especialidade de profissional. 

Ordens de serviços de manutenção predial atendidas 

                                                 
1  ABEMPS – Associação Brasileira das empresas de Engenharia de Manutenção Predial e Industrial – disponivel em 

http://www.ada.eng.br/art 22.html < acessado em 27/03/2016 

 

http://www.ada.eng.br/art%2022.html
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Classificação profissional Ano 2014 Ano 2015 

Pedreiro 129 61 

Pintor 115 62 

Eletricista 658 965 

Bombeiro Hidráulico 355 315 

Carpinteiro 242 378 

Mecânico de Refrigeração 160 73 

Serralheiro 141 122 

Total 1.800 1.980 

 

Tabela 6 – Ordens de serviços de manutenção predial 

Fonte: Dados do arquivo da manutenção 

 

4.2.5.3   Setor de manutenção de Limpeza de Áreas Externas/Internas 

Esse setor abrange as áreas de conservação de jardinagem, limpeza interna 

de ambientes, móveis e utensílios, limpeza externa de pátios, estacionamentos, ruas 

e remoção/translado de móveis, equipamentos de pequeno porte e materiais entre os 

diversos setores do campus. 

O quadro de profissionais está mostrado na tabela a seguir. 

 

Quadro de profissionais de conservação do campus 

Setores Servidor Terceirizado Total 

Encarregado área externa - 1 1 

Auxiliar de jardinagem 1 1 2 

Auxiliar de serviços gerais - 14 14 

Encarregado área interna - 1 1 

Auxiliar de serviços gerais - 41 41 

Total 1 58 59 

  

Tabela 7 – Quadro de profissionais 

Fonte: Dados da Prefeitura do Cefet 
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Os trabalhos desenvolvidos por esta equipe de conservação dos jardins e 

espaços são acompanhados e orientados por um servidor que é o gestor do contrato 

deste tipo de manutenção. 

 O número de funcionários é definido de acordo com a norma IN SLTI/MPOG 

n° 02/2008 e suas alterações, que estipula para limpeza de áreas internas 600m² por 

profissional e para limpeza de áreas externas 1200m² por profissional. Também 

respeita as Portarias do governo federal, definidas por estado da federação, que 

estipulam a faixa de valores máximos e mínimos a serem pagos por metro quadrado 

de área a limpar na parte interna e externa. 

 

4.2.6   Procedimentos para proposta de manutenção objetiva 

A manutenção como forma de minimizar problemas e aumentar a 

confiabilidade, a durabilidade, o desempenho, a vida útil, a eficiência e a qualidade de 

procedimentos, equipamentos e instalações, deve ser implementada e melhorada de 

maneira gradual. A melhoria contínua deve ser sempre buscada pelas organizações 

e também pelas pessoas envolvidas nos processos. 

A gestão de manutenção predial, de equipamentos e instalações, abrange 

também a conservação de áreas verdes, limpeza de ambientes internos e externos 

do campus. 

Suas funções consistem nas seguintes tarefas básicas: elaborar 

planejamentos, realizar levantamentos dos materiais necessários, definir o escopo 

dos serviços a executar com pessoal próprio e terceirizado, realizar as manutenções 

corretivas, preventivas e outras formas de manutenção rotineiras, supervisionar as 

intervenções realizadas pelas equipes próprias e de empresas terceirizadas, manter 

os documentos técnicos atualizados e manter os dados estatísticos dos serviços 

executados em arquivo. 

A confiabilidade e disponibilidade em um sistema, bem ou serviço depende da 

política de manutenção adotada. Esses elementos são fortemente afetados pela 

periodicidade das atividades de manutenção efetuadas, logo ao elaborar um plano de 

manutenção deve-se levar em consideração o resultado esperado. 

Como um campus de escola de nível superior é um ambiente que recebe 

inúmeros eventos, uma manutenção periódica e objetiva é relevante não somente 
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para aumentar a confiabilidade e disponibilidade, mas também é importante a fim de 

postergar a obsolescência principalmente dos equipamentos e instalações. 

Para obter-se uma maior eficiência para a gestão da manutenção, 

considerando a revisão bibliográfica, apresentada no capítulo 2, como embasamento 

técnico, será formulada uma proposta de manutenção predial, de equipamentos e 

instalações para cada sistema em operação no campus, fundamentada em 

procedimentos organizados segundo uma lógica de aplicabilidade do tipo de processo 

de manutenção mais adequado, eficiência, controle de qualidade e custo operacional.   

 

4.3   OBTENÇÃO DE DADOS PARA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA 

A proposta de manutenção, que é composta de descritivo e tabelas, foi 

elaborada seguindo orientação de normas técnicas, artigos, manuais e planos de 

manutenção de empresas pertinentes, obtidos em sites da internet, tais como:  

- NBR 5626 – item 7 – 7.1 ao 7.8 

- NBR 8160 – item 7 – 8 – 8.1 ao 8.3 

- NBR 10844 – item 4 – 4.1 ao 4.2 

- NBR 14039 – item 8 – 8.1 ao 8.3 – 9 – 9.1 ao 9.5 

- NBR 5410 – item 4 – 4.2 – 5 – 5.1 

- NBR ISO/CIE 8995-1 – introdução – item 4.8 – anexo D 

- NBR 5674 – introdução – item 6 – 6.1 ao 6.6 – 10 – 14 – 14.1 ao 14.6 – 15 

- NBR 13971 – item 4 – 4.1 ao 4.6 – 5 – 6 – tabelas 1 a 13 

- NBR 16083 – item 3 – 3.1 ao 3.10 – 4 – 4.1 ao 4.3 – 8 – anexo A – tabela A1 

- NBR 10818 – item 4 – 4.1 ao 4.2 

- Guia de manutenção preventiva e transporte de projetor EPSON 

- Manual do usuário – projetor HITACHI 

- Manual de procedimento  para limpeza do filtro – projetor HITACHI 

- Manual de rotinas e práticas sobre piscinas dos centros educacionais unificados – 

CEUs – Prefeitura do Município de São Paulo 

- Manual de manutenção preventiva da empresa de sub produto animal – FARIMA 

- Manutenção preventiva e corretiva de bancos de capacitores / correção de fator de    

potência – WGR IGNITRON 

- Manutenção em bancos de capacitores – ENGELÉTRICA 

- Descarga e inspeção de bancos de capacitores – FECOERGS 
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- Manual de instalação, operação e manutenção de scroll self Hi - capacity 40B 25 – 

anexo ll – CARRIER 

- Descrição das atividades de manutenção preventiva – self contained – item 8 – anexo 

ll – especificações técnicas – Edital 34/2013 do Tribunal de Contas da União 

- Plano de manutenção, operação e controle – PMCO – de sistemas de ar 

condicionado – Portaria GM/MS n° 3523, de 28 de agosto de 1998 – Ministério da 

Saúde 

- Plano de manutenção preventiva de elevadores – THYSSENKRUPP ELEVADORES 

- Plano de manutenção preventiva de elevadores e plataformas verticais – anexo lV 

do termo de referência – Edital do Tribunal Regional do Trabalho / RJ 

- Plataformas para vencer desníveis de até 2 ou até 4 metros – MONTELE 

ELEVADORES 

- Sistemas de movimentação vertical, esteiras, elevadores e plataformas – manual  de 

procedimentos n° MP – SM – 1011291100 – Universidade Federal de Goiás  

 

4.4   ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO 

As ações de manutenção ficarão a cargo da equipe de manutenção, definida 

no capítulo anterior, item 3.6.5.1 – tabela 5 e contarão com auxílio técnico de 

Engenheiros Civil, Mecânico e Eletricista, lotados na Prefeitura do Campus Maracanã. 

Esta equipe de engenheiros deverá promover reuniões periódicas com os funcionários 

encarregados de executar o programa de manutenção nos respectivos setores com o 

objetivo de treina-los nas suas profissões, bem como mantê-los atualizados no 

manuseio e empregos de novos materiais disponibilizados no mercado. 

As rotinas para manutenção preventiva são apresentadas em Tabelas, 

indicando a especificação das atividades e a periodicidade que cada serviço deverá 

ser executado. 

 

4.5   ATIVIDADES PRELIMINARES 

Algumas providências simples devem ser tomadas como rotina para evitar 

que maiores danos sejam causados às edificações, equipamentos e instalações. 

 

4.5.1 - Desobstruir e limpar calhas, ralos, tubos de queda, buzinotes e varrer os 

telhados ou lajes impermeabilizadas de todos os prédios antes do período normal de 
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chuvas, quando em dias anteriores ocorrem ventos fortes que provocam 

espalhamento de folhas de árvores, papeis e poeira sobre as edificações, o que 

dificulta o escoamento normal das águas sobre coberturas e sua drenagem até o solo. 

 

4.5.2 - Evitar que o acúmulo de folhas e detritos obstruam ralos, bocas de lobo e 

sumidouros das ruas e jardins, impossibilitando a drenagem normal das águas das 

chuvas. 

 

4.5.3 - Orientar a equipe para não utilizar detergentes e sabões ácidos na limpeza de 

pisos assentados com cola, como vulcapiso, formipiso, paviflex e assemelhados. A 

ação de produtos ácidos na cola provoca o descolamento destes materiais do contra 

piso. 

 

4.5.4 - Proceder a substituição de lâmpadas fluorescentes sempre que estejam 

funcionando mal, piscando ou com extremidades enegrecidas, que são sintomas de 

estarem prestes a queimar. Nestas condições provocam deficiência de iluminamento 

e são prejudiciais à visão dos usuários do ambiente. 

 

4.6   MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 

4.6.1   Rede de água potável 

A ABNT NBR 5626 (1998) estabelece que as instalações prediais de água 

potável devem ser inspecionadas periodicamente com frequência definida pelos 

profissionais de manutenção e deve levar em conta o tamanho e complexidade da 

instalação, visando manter os níveis de desempenho estabelecido para a instalação 

quando do seu projeto. A adoção de rotinas de manutenção preventiva, sua frequência 

e custo devem ser considerados, comparando com o custo da ruína do sistema o que 

implicaria sua substituição por uma nova instalação. 

 

4.6.1.1   Rede de abastecimento primária 

É a rede que alimenta as cisternas baixas e é proveniente da concessionária 

local CEDAE. 
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4.6.1.2   Rede de recalque com bomba 

É a rede d’água que abastece os reservatórios superiores a partir das 

cisternas baixas. Este sistema funciona automaticamente através de acionamento por 

chave boia que controla o abastecimento dos reservatórios. Rotina de manutenção 

preventiva na Tabela – 8. 

 

4.6.1.3   Redes de distribuição secundária 

São as redes que ligam os reservatórios superiores aos diversos prédios do 

Campus. Rotina de manutenção preventiva na Tabela – 8. 

 

4.6.1.4   Redes de combate a incêndio 

São as redes que distribuem a água destinada aos hidrantes e sistemas de 

combate a incêndio, instalados nos prédios da Instituição. Estas redes são 

independentes das demais redes e devem possuir uma reserva de água específica 

em todos os reservatórios elevados. Rotina de manutenção preventiva na Tabela – 

13.   

 

4.6.2   Redes de esgoto sanitário 

A ABNT NBR 8160 (1999) estabelece que os componentes do sistema predial 

de esgoto sanitário devem ser mantidos estanques ao ar, com exceção dos terminais 

das colunas de ventilação ou tubos de ventilação primários e também estanques à 

água. Devem ser desobstruídos e limpos para garantir o máximo de eficiência ao longo 

do tempo de uso. A qualidade do sistema deve ser garantida em todas as fases do 

processo, compreendendo: projeto, material, execução, uso, operação e manutenção.  

 

4.6.2.1   Redes de esgoto sanitário cumum 

Deve se ter atenção com o tratamento dos esgotos para evitar-se a poluição 

de cursos d’água e lagoas. Não deve ser ligado às redes de águas pluviais para que 

não haja disseminação de mau cheiro nos ambientes da Instituição. Rotina de 

manutenção preventiva na Tabela – 9. 
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4.6.2.2   Redes de esgoto sanitário laboratoriais 

As rotinas de manutenção destas redes são as mesmas previstas para o caso 

de esgoto sanitário comum, entretanto deve se ter constante preocupação para não 

contaminar o meio ambiente nem as águas subterrâneas com produtos químicos. 

Deve ser feito o adequado tratamento do esgoto para neutraliza-lo antes de lança-lo 

na natureza. 

 

4.6.2.3   Instalações e acessórios de banheiros 

A manutenção de vasos sanitários, lavatórios, pias, mictórios, caixas 

sifonadas, caixas de gordura, bebedouros e chuveiros deverá ser feito conforme 

descrito nas Tabelas – 9, 10, 11 e 12. 

O mau cheiro que se verifica nos banheiros pode ser causado por uma das 

seguintes falhas: 

- falta de rejuntamento na base do vaso 

- falta de selo d’água em caixas e ralos sifonados 

- falta de tampa no acesso de limpeza do sifão da caixa 

- material orgânico depositado no fundo de caixa ou ralo 

- falta de tubo de ventilação na rede de esgoto ou pode estar obstruído 

- sifão do lavatório com material orgânico depositado 

 

4.6.3   Reservatórios inferiores e superiores 

Devem ser verificados constantemente quanto às suas impermeabilizações. 

Os reservatórios inferiores, geralmente enterrados, deverão ser periodicamente 

inspecionados para verificação do seu estado de estanqueidade. Reservatórios com 

vazamento causam grandes prejuízos com perda de água potável ou contaminação 

por agentes externos. Os reservatórios superiores também devem se inspecionados 

quanto à estanqueidade. Rotina de manutenção preventiva na Tabela – 13. 

 

4.6.4   Redes de águas pluviais 

A ABNT NBR 10844 (1989) estabelece que as instalações de águas pluviais 

se destinam, exclusivamente, ao recolhimento e escoamento das águas de chuvas, 

não sendo admitido quaisquer interligações com outras instalações. 
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Águas pluviais não devem ser lançadas em redes de esgoto de águas 

residuais de despejos, líquidos domésticos ou industriais.  

 

4.6.4.1   Esgoto de águas pluviais 

As atividades de rotina de manutenção são destinadas a manter o sistema de 

drenagem pluvial em perfeitas condições de funcionamento e devem ser realizadas 

conforme indicado na Tabela. Deve-se ter o cuidado de não ligar rede de esgoto 

sanitário na rede de águas pluviais. Também se deve construir caixas separadoras de 

óleo junto ao dique de lavagem de veículos e troca de óleo para não causar mau 

cheiro nos setores e evitar a poluição do meio ambiente. As caixas de passagem das 

redes de águas pluviais devem ser desobstruídas e limpas do acúmulo de terra, areia 

ou mesmo vegetação. O mesmo deve ser feito para calhas e rincões que drenam a 

água da chuva dos telhados. Rotina de manutenção preventiva na Tabela – 9. 

 

4.7   MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

4.7.1   Redes de média tensão 

A ABNT NBR 14039 (2003) estabelece para redes de média tensão, de 1,0KV. 

até 36,2KV., que antes da realização de qualquer serviço de manutenção e/ou 

operação, sempre que aplicável, a instalação a ser verificada deve ser  

desenergizada, todas as partes vivas devem ser verificadas quanto à presença de 

energia  com dispositivos de detecção compatíveis ao nível de tensão da instalação. 

Qualquer manobra deve ser realizada por no mínimo duas pessoas, sendo que uma 

delas deve ter competência BA5.2 

É obrigatório o uso de EPC, equipamento de proteção coletivo e EPI, 

equipamento de proteção individual, apropriado para serviço de manutenção em 

instalações de média tensão. 

Ao término das verificações deve ser feito um ensaio geral de funcionamento, 

simulando todas as situações de comando, em conformidade com o projeto. 

 

4.7.1.1   Rede de abastecimento 

                                                 
2 BA5 – Profissional qualificado que tem conhecimento técnico ou experiência suficiente para lhes permitir evitar os perigos que 
a eletricidade pode apresentar. São Engenheiros ou técnicos capacitados para trabalhar em locais de serviço elétrico fechados.  
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A alimentação elétrica em média tensão do Campus Maracanã é proveniente 

da concessionária local Light e vai até os transformadores da subestação principal, 

onde estão instalados os equipamentos de medição e distribuição para as 

subestações secundárias.  A manutenção desta rede deve ser realizada somente por 

profissionais especializados. A rede externa de média tensão, que liga a subestação 

principal é de responsabilidade da concessionária Light. Nas redes internas de média 

tensão, que ligam as duas subestações secundárias dos blocos C e E, a manutenção 

pode ser realizada pela equipe de manutenção do Cefet, desde que os cabos estejam 

previamente desenergizados. Rotina de manutenção preventiva nas Tabelas – 14 e 

15 

 

4.7.2   Redes de baixa tensão 

A ABNT NBR 5410 (2004) estabelece que para manutenção em redes de 

baixa tensão deve-se estimar a frequência e a qualidade da manutenção com que a 

instalação pode contar ao longo da sua vida útil. Esses dados devem ser considerados 

para que as verificações periódicas, os ensaios, a manutenção e os reparos 

necessários possam ser realizados de forma fácil e segura, a efetividade  das medidas 

de proteção fique garantida e a confiabilidade dos componentes, sob o ponto de vista 

do correto funcionamento da instalação, seja compatível com a sua vida útil prevista. 

Quanto à proteção contra choque elétrico, determina que partes vivas 

perigosas não devem ser acessíveis e que massas ou partes condutivas acessíveis 

não devem oferecer perigo, seja em condições normais, ou em caso de alguma falha 

que as torne acidentalmente vivas. 

 

4.7.2.1   Redes de distribuição 

São as redes que interligam os quadros de distribuição geral (QDG), 

localizados nas subestações de média tensão aos quadros de distribuição (QD) 

existentes nos diversos prédios da Instituição. A distribuição de energia elétrica nas 

edificações é feita através de vários circuitos que partem dos (QD) e alimentam os 

pontos de iluminação ou de força como tomadas, conexões para máquinas, 

equipamentos e instalações.  

O trabalho de manutenção preventiva ou corretiva de sistemas de distribuição 

elétrica deve ser realizado sempre por profissionais da área, utilizando materiais 
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tecnicamente adequados, o que reduz o risco de acidentes. Rotina de manutenção 

preventiva nas Tabelas – 16 e 17. 

 

4.7.3   Sistemas de proteção 

Além da proteção contra choque elétrico, citado no item anterior, deve-se ter 

cuidado especial quanto às descargas elétricas atmosféricas, sistemas de 

aterramento em redes elétricas e correção do baixo fator de potência do sistema de 

distribuição. Rotina de manutenção preventiva na Tabela – 18. 

 

4.7.3.1   Sistemas de proteção contra descargas elétricas da atmosfera – Para-raios 

A verificação periódica dos para-raios que protegem as edificações, 

instalações, equipamentos e, principalmente, vidas humanas deve ter especial 

atenção de toda a equipe de manutenção. As rotinas previstas para manutenção 

preventiva devem ser observadas e executadas nas épocas indicadas para garantir o 

perfeito funcionamento do sistema de proteção e a boa condição do seu aterramento. 

As cordoalhas de descida não devem ser instaladas próximo a janelas e os últimos 

2,5 metros de cordoalha, próximo ao solo, devem receber proteção com eletroduto de 

PVC ou tubo de fibrocimento de 3” de diâmetro. 

 

4.7.3.2   Sistemas de aterramento 

A boa qualidade da energia elétrica e a proteção de equipamentos e 

instalações elétricas dependem muito de um sistema de aterramento bem feito e com 

manutenção adequada que deverá ser realizada em períodos sem chuvas para evitar 

acidentes com descargas elétricas da atmosfera.  

A instalação de sistema de aterramento é vital para proteção das pessoas, 

das instalações e dos equipamentos, como motores, computadores, sistemas de 

redes lógicas e telefonia entre outros. 

 

4.7.3.3   Fator de potência 

O fator de potência de uma instalação elétrica pode variar de 0 a 1 e interfere 

diretamente na qualidade da energia distribuída pela rede elétrica à qual os 

consumidores estão ligados. 
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A resolução normativa nº 569 da ANEEL3, de 23 de julho de 2013, estabelece 

o fator de potência de 0,92 como ideal a ser mantido pelos clientes em suas 

instalações elétricas. Abaixo desse valor haverá cobrança por excedente de reativos, 

ajustada pelas regras dos contratos realizados entre fornecedor e consumidor de 

energia elétrica. 

A correção dever ser feita com a instalação de bancos de capacitores 

automáticos na entrada de energia de baixa tensão, na subestação abaixadora, 

permitindo uma correção expressiva do fator de potência. A manutenção preventiva 

desse sistema é fundamental para manter a eficiência continuada do nível de fator de 

potência dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANEEL. Rotina de manutenção 

preventiva na Tabela – 19. 

 

4.7.4   Energia elétrica de emergência – GERADOR 

No CEFET/RJ existe apenas um gerador que atende ao departamento de 

tecnologia da informação (DTINF) e está programado para entrar em operação 

sempre que houver falta de energia fornecida pela concessionária local LIGHT. A 

manutenção preventiva é importante para manter este sistema de emergência em 

perfeitas condições de funcionamento. 

O gerador é acionado por motor diesel estacionário e durante a manutenção 

deve ser dada especial atenção para vazamentos de óleo lubrificante. É comum 

encontrar os pisos onde são instalados estes equipamentos tomados de óleo, o que 

traz grandes riscos de acidentes por ocasião do manuseio e manutenção dos 

mesmos. Rotina de manutenção preventiva nas Tabelas – 20, 21 e 22.  

 

4.7.5   Iluminação 

A ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 (2013) menciona que uma boa iluminação 

propicia a visualização do ambiente, permitindo que seus usuários vejam, se movam 

com segurança e desempenhem tarefas visuais de modo eficiente, preciso e seguro, 

sem causar fadiga e desconforto. 

 

4.7.5.1   Iluminação interna 

                                                 
3 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. 
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Para iluminação de salas de aula, de reuniões, escritórios, laboratórios, 

auditórios e ambientes similares deverá ser dada preferência para utilização de 

lâmpadas fluorescentes com reatores de alto fator de potência, por terem maior 

eficiência luminosa e maior vida útil. 

 

4.7.5.2   Iluminação de pavilhões e externa 

Para estes ambientes deverá ser dada preferência para utilização de 

lâmpadas de vapor de mercúrio, por serem mais econômicas e terem vida útil maior 

que as de luz mista. 

A rotina de manutenção preventiva, indicada na Tabela - 23, deve ser seguida 

pela equipe de manutenção para que os ambientes estejam com a qualidade luminosa 

sempre de acordo com as especificações determinadas na norma. 

 

4.7.5.3   Descarte de lâmpadas substituídas 

As lâmpadas substituídas devem ser guardadas acondicionadas em caixas 

em lugar abrigado das intempéries e descartadas por empresas especializadas que 

utilizam processo de descarte ecológico, recuperando o mercúrio e evitando, desta 

forma, a contaminação do meio ambiente e a camada de ozônio. 

 

4.7.6   Motores elétricos 

Os motores devem estar equipados com dispositivos de acionamento e 

proteção contra sobrecarga e relé para falta de fase, adequados aos circuitos 

elétricos, para garantir o seu funcionamento normal e com segurança. 

Os motores com potência superior a 7,5 CV. devem ser dotados de chave de 

partida estrela-triângulo. 

A manutenção preventiva destes motores deve ser feita por profissional 

especializado. Por serem muito silenciosos, qualquer ruído diferente que surgir 

durante o funcionamento pode indicar que alguma coisa está ocorrendo. Os defeitos 

mais comuns estão relacionados a rolamentos e induzidos. Rotina de manutenção 

preventiva na Tabela – 8. 

 

4.8   MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES 
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A ABNT NBR 5674 (1999) cita que a manutenção de edificações é um tema 

com importância crescente no setor da construção civil, superando gradualmente a 

cultura de se pensar o processo de construção limitado até a fase de entrega e início 

do uso da edificação. 

Sob o ponto de vista econômico é inviável e sob o ponto de vista ambiental é 

inaceitável considerar as edificações como produtos descartáveis, passíveis de serem 

substituídas por novas construções quando seu desempenho atinge níveis inferiores 

exigidos pelos usuários. Portanto é necessário considerar a realização de uma 

manutenção eficaz visando mantê-las em condições adequadas para atender às 

exigências dos seus usuários.  

 

4.8.1   Pintura de paredes externas 

Além de produzir a beleza externa da edificação, a principal função da pintura 

é proteger o revestimento das paredes contra a ação das intempéries naturais. Deve-

se utilizar tinta de qualidade superior, de composição acrílica, evitar o uso de massa, 

salvo em casos especiais para recuperação de trincas ou fissuras e nestes casos usar 

massa de composto acrílico, que não é solúvel em água. Após a pintura com tinta 

recomenda-se a aplicação de duas demãos de líquido selador. 

O estado da pintura deve ser verificado anualmente, corrigindo se necessário, 

ou quando houver alguma avaria. Rotina de manutenção preventiva na Tabela – 24.  

 

4.8.2   Pintura de paredes internas 

As paredes internas também devem ser pintadas com tinta de boa qualidade. 

As trincas e fissuras devem ser recuperadas com massa a base de PVA. Após o 

término da pintura recomenda-se a aplicação de duas demãos de líquido selador para 

facilitar a limpeza da superfície com pano úmido, visto que a tinta à base de PVA é 

solúvel em água. 

A verificação da pintura interna deve ser feita nas mesmas condições da 

pintura externa. 

4.8.3  Revestimento de pisos com cerâmica, granito, granitina, korodur e 

assemelhados 

A manutenção de pisos revestidos com estes materiais não requer grandes 

preocupações. Não é recomendado o uso de produtos corrosivos.  
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A manutenção preventiva deve ser feita conforme indicado na Tabela – 24.  

 

4.8.4  Revestimento de pisos com fórmica, paviflex, vulcapiso e plurigoma  

A preocupação com a manutenção destes pisos é não usar produtos que 

possam dissolver a cola usada no assentamento, como varsol, gasolina, aguarrás, 

thinner e querosene. Também não é recomendado o uso de produtos abrasivos. Usar 

somente sabão e detergente neutro. 

 

4.8.5   Revestimento de pisos com madeira - baixos e elevados 

Os pisos revestidos com tábuas corridas, tacos, parquete paulista e 

assemelhados podem ser tratados e mantidos com facilidade. Recomenda-se, porém, 

não usar muita água nos trabalhos de manutenção para não diminuir a sua vida útil. 

Após a limpeza devem ser encerados. 

A manutenção dos pisos elevados deve ser feita apenas com aspirador de pó 

e limpeza da superfície com pano umedecido. Rotina de manutenção preventiva na 

Tabela – 24. 

 

4.8.6   Revestimento de paredes com cerâmica, mármores e assemelhados 

As paredes revestidas com azulejos, cerâmicas, litocerâmicas, pastilhas, 

mármores e assemelhados devem receber periodicamente serviço de manutenção. 

Não se recomenda usar produtos corrosivos na limpeza. As divisórias de banheiro em 

granito, mármores ou assemelhados devem ser verificadas periodicamente quanto à 

sua estabilidade. Rotina de manutenção preventiva na Tabela – 24. 

 

 

4.8.7   Cobertura com telhas e assemelhados 

As edificações cobertas com telhas de cerâmica, fibrocimento, vidro, 

policarbonato e chapas metálicas deverão ser mantidas em bom estado de 

conservação, devendo ser dispensada atenção especial às edificações próximas de 

árvores, onde a ação do vento espalha boa quantidade de folhas sobre os telhados 

causando entupimento de calhas, buzinotes e tubos de queda, além de provocar a 

formação de fungos sobre as telhas. Rotina de manutenção preventiva na Tabela – 

25. 
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4.8.8   Cobertura em lajes impermeabilizadas 

A manutenção deste tipo de cobertura deve ser feita por profissionais 

especializados, utilizando-se materiais betuminosos ou revestimentos com 

elastómeros, principalmente para correção de trincas ou juntas que apresentam 

indícios de vazamento. Rotina de manutenção preventiva na Tabela – 25. 

 

4.8.9   Estruturas de madeira para telhados 

As ações de manutenção preventiva rotineiras destinam-se a fazer a 

prevenção quanto à umidade e ataque de cupins e carunchos ao madeiramento. Caso 

haja infestação destes vetores, deve ser feito aplicação de cupinicida no 

madeiramento. Rotina de manutenção preventiva na Tabela – 25. 

 

4.8.10   Estruturas metálicas para telhados 

A maior preocupação que se deve ter é quanto à existência de infiltração de 

água através de telhas deslocadas ou quebradas, que acaba acarretando a corrosão 

nas estruturas metálicas. 

A rotina de manutenção preventiva de coberturas, estruturas de sustentação 

e forros está descrita na Tabela – 25. 

 

4.8.11   Estruturas para suporte de tetos e forros 

A manutenção das estruturas que sustentam os diversos tipos de tetos o os 

forros, deve ser feita de forma similar às estruturas de madeira e aço, utilizando-se 

materiais específicos para tratamento de madeira e aço, como tintas à base de óleo 

ou esmalte sintético e cupinicida para tratamento dos vetores. 

4.8.12   Esquadrias de alumínio 

As esquadrias de alumínio exigem pouco quanto ao aspecto de manutenção. 

Requerem cuidados especiais no manuseio por ser o alumínio um material frágil e que 

está mais sujeito à corrosão eletrolítica. Na sua fabricação ou montagem não devem 

ser usados parafusos ou peças de aço devido ao fenômeno da corrosão eletrolítica. 

 

4.8.13   Esquadrias de aço 
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As esquadrias fabricadas em aço exigem maior cuidado na manutenção, 

principalmente no que se refere à corrosão. A estanqueidade dessas esquadrias é 

bem maior e se cuidadas corretamente apresentam durabilidade muito grande. 

Rotina de manutenção preventiva de esquadrias metálica na Tabela – 26. 

 

4.8.14   Esquadrias de madeira 

A manutenção preventiva das esquadrias fabricadas em madeira, necessitam 

de atenção especial de acordo com a sua localização na edificação. Para locais 

sujeitos à presença de água, estas esquadrias devem ser fabricadas com cola à prova 

d’água e receberem tratamento superficial adequado, como pintura com tinta à base 

de óleo ou esmalte sintético ou revestimento com laminado melamínico, como fórmica, 

inclusive nos encabeçamentos. Rotina de manutenção preventiva está indicada na 

Tabela – 27 

 

4.9   MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 

A ABNT NBR 13971 (2014) menciona que a execução da manutenção de 

aparelhos de ar condicionado deve ser realizada por profissionais devidamente 

qualificados ou capacitados sob a orientação de responsável técnico habilitado. As 

atividades que venham a ser aplicadas a uma instalação estejam em conformidade 

com os parâmetros de desempenho definidos nos documentos do projetista, do 

instalador e dos fabricantes, procedimentos específicos, normas ou outros 

documentos legais. A periodicidade de manutenção preventiva deve considerar: o tipo 

de equipamento; o tempo efetivo de operação; o regime de operação; o tipo de 

aplicação; o grau de agressividade do ambiente; a disponibilidade da instalação para 

manutenção e fatores específicos da instalação. 

A manutenção rotineira de sistemas de condicionadores de ar está na 

higienização dos filtros de ar e a drenagem da água que condensa nos aparelhos e 

pode ficar pingando no piso se os drenos estiverem obstruídos. 

As rotinas de manutenção preventiva de ar condicionado estão indicadas nas 

Tabelas: - 28 – tipo janela; - 29 – tipo Split e - 30 – self contained. 

 

4.10   MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS 
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A ABNT NBR 16083 (2012) indica que a empresa contratada para realizar a 

manutenção nestes equipamentos deve elaborar um plano para que a manutenção 

preventiva seja compatível com a instalação e para que o tempo de manutenção seja 

reduzido ao máximo, sem reduzir a segurança das pessoas, para minimizar o tempo 

não operacional da instalação. 

O serviço deve ser realizado por profissionais competentes, qualificados, 

treinados e vinculados à empresa de manutenção, seguindo as instruções técnicas 

constantes no catálogo do equipamento, fornecido pelo instalador dos elevadores ao 

proprietário. 

A manutenção regular dos equipamentos deve ser realizada para assegurar 

a confiabilidade da instalação. As rotinas de manutenção preventiva estão indicadas 

nas Tabela: – 31 – Elevadores e 32 - Plataformas elevatórias. 

 

4.11   MANUTENÇÃO DE PISCINA 

A ABNT NBR 10818 (1989) cita que os produtos, seja qual for a sua 

composição, e os processos utilizados no tratamento de água de piscina, com a 

finalidade de eliminação de microorganismos, remoção de material em suspensão, 

remoção de detritos no fundo do tanque e manutenção do pH – índice de acidez e 

alcalinidade, não devem conter ou introduzir substâncias tóxicas ou nocivas ao 

usuário ou ao meio ambiente, nos teores de utilização. 

Os produtos desinfetantes e processos de tratamento utilizados devem 

possuir residual de fácil determinação, com eficácia no mínimo equivalente à do cloro 

livre e registro conforme legislação vigente. 

A qualidade da água deve estar adequada aos requisitos desta norma. Não 

deve conter bactérias ou algas e a limpidez da água deve ser tal que permita perfeita 

visualização da parte mais profunda do tanque. 

O pH da água deve ser mantido entre 7,2 e 7,8. A verificação deve ser feita 

com equipamento de teste específico. 

Quando forem usados desinfetantes à base de cloro, a concentração de cloro 

livre na água deve ser mantida entre 0,8mg/l. e 3,0mg/l.. A alcalinidade total da água 

deve situar-se entre 80ppm. e 120ppm. Rotina de manutenção preventiva está 

indicada na Tabela – 33. 
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4.12   MANUTENÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA 

Os projetores utilizados no CEFET/RJ são da marca EPSON e HITACHI. O 

manual do fabricante disponibiliza um guia de manutenção preventiva que os técnicos 

devem seguir criteriosamente para manter o equipamento sempre em condições de 

utilização.  

Antes de limpar qualquer parte do projetor, ele deve ser desligado e o cabo 

de força desconectado da tomada. 

Os projetores necessitam de pouca manutenção. Basta limpar regularmente 

as lentes, pois qualquer partícula de sujeira ou mancha nas mesmas pode se sobrepor 

à imagem projetada. O filtro de ar e as aberturas para ventilação e exaustão também 

devem ser limpas periodicamente. A obstrução destas partes pode causar 

superaquecimento no projetor. O gabinete é outra parte que necessita de limpeza 

periódica. 

A lâmpada e o filtro de ar são as únicas peças que devem ser substituídas, 

quando estiverem danificadas. Rotina de manutenção preventiva está indicada na 

Tabela – 34. 
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 
 MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA POTÁVEL E REDES DE DISTRIBUIÇÃO – TABELA – 8   

 
 Verificar e corrigir se necessário. 

 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Retentores e gaxetas   X      

02 Estado dos rolamentos    X     

03 Luvas de acoplamento    X     

04 Alinhamento dos eixos    X     

05 Vibrações e ruídos anormais    X      

06 Superaquecimento do conjunto   X      

07 Efetuar limpeza do conjunto    X     

08 Lubrificar buchas    X     

09 Verificar funcionamento das válvulas redutoras de pressão   X      

10 Estado da fiação e conexões quanto à oxidação e superaquecimento    X     

11 Sistemas de alimentação  e comandos por boias superiores e inferiores    X     

12 Verificar corrente e voltagem da linha de alimentação elétrica    X     

13 Chaves magnéticas, relés, fusíveis e outros componentes elétricos do sistema    X     

14 Medir e registrar resistência de isolamento elétrico dos motores        X 

15 Limpar contatos das chaves magnéticas       X  

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual 
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 

MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA POTÁVEL E REDES DE DISTRIBUIÇÃO – TABELA – 8   
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

16 Desconectar as ligações da bomba e quadro, limpar com produto químico 
“limpa contato” e reconectar 

      X  

17 Limpar com lixa fina anéis coletores e verificar desgaste das escovas e porta-
escovas dos motores 

      X  

18 Eliminar pontos de ferrugem nos conjuntos       X  

19 Recompor pintura dos conjuntos motor/bomba e acessórios       X  

20 Registros e conexões do barrilete de distribuição    X     

21 Estado das tubulações e registros da rede de distribuição    X     

          

          

          

          

          

          

          

          

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual  
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 

MANUTENÇÃO DE SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS DIVERSOS – TABELA – 9 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Limpeza da tubulação de esgoto      X   

02 Limpeza das caixas de passagem de esgoto      X   

03 Limpeza das caixas de gordura    X     

04 Limpeza das colunas de descida de águas pluviais       X  

05 Limpeza das caixas de passagem e drenos de águas pluviais       X  

06 Limpeza das caixas de areia de escoamento de águas pluviais       X  

07 Limpeza das valetas coletoras    X     

08 Limpeza dos demais pontos de inspeção e visitas      X   

          

          

          

          

          

          

          

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual  
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 

 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS, VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS – TABELA – 10 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Acionamento das válvulas de descarga de vasos sanitários   X      

02 Regulagem das válvulas de mictórios   X      

03 Vazamento nos registros    X     

04 Pressão e vazão da água  X       

05 Vazamento nas tubulações de descarga, válvulas, rabichos e sifões    X     

06 Vazamento através das bolsas ou spuds da ligação hidráulica do vaso    X     

07 Entupimento de vasos e ralos sifonados e comuns   X      

08 Fixação e vedação do vaso sanitário e reapertar tampa    X     

09 Limpar vaso com bomba manual    X     

10 Limpar ralos sifonados e comuns     X    

11 Limpar tubulações entre coluna e ralos com bomba manual     X    

12 Estado das louças e metais      X   

13 Funcionamento do sistema de exaustão     X     

14 Limpar banheiros: piso, louças, ladrilhos e metais X        

- Para limpeza de tubulações de esgoto usar bomba manual ou equipamento equivalente. Não usar arames ou produtos químicos 
que podem danificar as tubulações. 

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual  
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 

 MANUTENÇÃO DE COPAS E BEBEDOUROS – TABELA – 11 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Vazamento em torneiras, registros, pias, bebedouros e rabichos   X      

02 Entupimento de ralos, sifões, dutos de descida de água e caixas coletoras    X     

03 Pressão e vazão de água nos pontos de uso    X     

04 Pressão de água gelada nos bebedouros   X      

05 Estado geral de louças, gabinetes e metais    X     

06 Alimentação elétrica dos bebedouros    X     

07 Limpar filtro de bebedouros    X     

08 Substituir filtro de bebedouro       X  

09 Limpar bebedouros: mesa, ralo, torneiras e gabinte X        

10 Limpar copas: piso, louças, bancadas, ladrilhos e matais X        

          

          

          

          

          

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual 
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 

 MANUTENÇÃO DE VESTIÁRIOS, PIAS E CHUVEIROS – TABELA – 12 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Funcionamento de chuveiros: aquecimento, aterramento e isolamento   X      

02 Vazamento de torneiras, registros e chuveiros   X      

03 Vazamento de rabichos    X     

04 Entupimento de bacias e acessórios    X     

05 Pressão e vasão de água nos pontos de uso    X     

06 Limpar sifão de pias    X     

07 Limpar tubulação entre sifão e ralo sifonado     X    

08 Estado das louças e metais     X    

09 Limpar caixa sifonada      X   

10 Limpar vestiários: piso, louças, bancadas, ladrilhos e matais X        

          

          

          

          

          

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual   



95 

 

 

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 

 MANUTENÇÃO DE RESEVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL / COMBATE A INCÊNDIO – TABELA – 13 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Funcionamento de bombas de recalque     X    

02 Funcionamento de comandos automáticos das bombas – chaves boia     X    

03 Limpar e desinfectar os reservatórios inferiores       X  

04 Limpar e desinfectar os reservatórios superiores       X  

05 Vedação de boias dos reservatórios inferiores e superiores se equipados    X     

06 Estado de conservação de registros de controle de entrada e saída de água 
dos reservatórios 

     X   

07 Estado de conservação das tampas metálica dos reservatórios e escadas de 
marinheiro  

       X 

08 Impermeabilização interna e externa dos reservatórios inferiores       X  

09 Impermeabilização interna e externa dos reservatórios superiores        X 

10 Estado de conservação de mangueiras, esguichos e conexões dos hidrantes    X     

11 Funcionamento dos registros da rede de hidrantes     X    

12 Simular funcionamento do sistema de combate a incêndio      X   

          

          

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual   
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – SISTEMAS ELÉTRICOS 
 

MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO ABAIXADORA  – TABELA – 14 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Medir aterramento da subestação – resistência máxima admissível = 10ohms       X  

02 Reapertar parafusos de fixação de chaves e disjuntores       X  

03 Reapertar terminais de conexões dos cabos de chaves, disjuntores e 
transformadores  

      X  

04 Reapertar conectores e barramentos       X  

05 Estado dos isoladores quanto à existência de trincas         X 

06 Limpar contatos de chaves e disjuntores com pano e benzina       X  

07 Lubrificar partes móveis dos comandos de chaves e disjuntores com vaselina 
em pasta 

       X 

08 Funcionamento de lâmpadas piloto      X   

09 Existência de vazamento de óleo dos transformadores        X 

10 Segurança e funcionamento das portas de fechamento dos cubículos       X  

11 Limpeza geral dos quadros de distribuição        X 

12 Oxidação ou deformação nas estruturas  dos quadros de distribuição        X 

13 Presença de ninhos de pássaros, roedores, colmeias de insetos - remover        X 

 
- Desligar o sistema de energia que abastece a subestação antes de iniciar  a rotina de manutenção. 

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual   
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – SISTEMAS ELÉTRICOS 
 

MANUTENÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO – CHAVE BLINDADA – LUZ DE EMERGÊNCIA – TABELA – 15 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Medir aterramento da cabine – resistência máxima admissível = 10ohms        X 

02 Reapertar parafusos, conectores e terminais dos cabos da chave blindada        X 

03 Limpar  os contatos das chaves e disjuntores com pano e benzina        X 

04 Lubrificar partes móveis das chaves dos disjuntores com vaselina em pasta        X 

05 Funcionamento de lâmpadas piloto      X   

06 Limpeza geral das partes metálicas da chave blindada        X 

07 Oxidação ou deformação do gabinete, estrutura e tampas da chave blindada        X 

08 Estado das portas e grades de ventilação da cabine        X 

09 Simular falha de energia para testar luz de emergência    X     

10 Testar o conjunto carregador flutuador incorporado à luminária    X     

11 Limpar conjunto de iluminação de emergência    X     

12 Presença de ninhos de pássaros, roedores, colmeias de insetos - remover        X 

 
- O desligamento da energia elétrica da cabine de medição somente poderá ser feita pela concessionária local LIGHT. 

- A rotina de manutenção da chave blindada deve ser realizada após o desligamento da energia elétrica. 

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual   
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – SISTEMAS ELÉTRICOS 
 

 MANUTENÇÃO DE  QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (QDG) / (QD) – TABELA – 16 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Lâmpadas de sinalização    X     

02 Conexão dos cabos    X     

03 Funcionamento dos disjuntores    X     

04 Transformadores de medição de painel    X     

05 Sobreaquecimento de disjuntores e outros componentes    X     

06 Vibrações ou ruídos anormais    X     

07 Ajuste zero dos medidores    X     

08 Aferir instrumentos  de medição de painel       X  

09 Medir e registrar corrente das fases do alimentador geral e circuitos derivados    X     

10 Ajustar desbalanço de corrente entre fases    X     

11 Medir e registrar voltagem de linha e do neutro dos circuitos geral e derivados    X     

12 Ajustar dispositivo de comando dos disjuntores     X    

13 Lubrificar articulações dos disjuntores     X    

14 Inspecionar câmaras de extinção de arco voltáico dos disjuntores        X  

15 Medir e registrar resistência de isolamento dos cabos        X 

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual   
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – SISTEMAS ELÉTRICOS 
 

MANUTENÇÃO DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (QDG) / (QD) – TABELA – 16 
 

Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

16 Medir e registrar resistência de aterramento       X  

17 Reapertar terminais de ligação       X  

18 Avaliar calibaração dos relês de proteção       X  

19 Polir contatos dos terminais       X  

20 Limpar barramentos        X 

21 Desfazer todas as conexões, limpar, polir e reconectar        X 

22 Realizar reaperto geral        X 

23 Efetuar limpeza geral com jato de ar comprimido        X 

24 Aplicar produto químico protetor        X 

25 Abertura e fechamento dos armários    X     

26 Lubrificar dobradiças das portas      X   

27 Limpar quadro com pano e solvente orgânico      X   

28 Estado do gabinete quanto a presença de corrosão        X 

          

          

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual   
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – SISTEMAS ELÉTRICOS 
 

MANUTENÇÃO DE BARRAMENTOS BLINDADOS – TABELA – 17 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Abrir janelas de inspeção e reapertar conectores    X     

02 Medir a amperagem nas diversas seções do barramento, corrigir sobrecargas 
e desbalanços de corrente entre barramentos 

   X     

03 Medir as tensões nos terminais, corrigir eventuais variações    X     

04 Limpar contatos com produto químico “limpa contato”     X    

05 Avaliar cofres quanto a fechamento simultâneo, sobreaquecimento de contatos 
e vibrações anormais 

   X     

06 Limpar barramentos internos com jato de ar comprimido       X  

07 Limpar calha externa com pano e solvente orgânico       X  

08 Medir resistência de aterramento       X  

09 Medir nível de isolamento       X  

10 Estado do gabinete quanto à presença de corrosão        X 

          

          

          

          

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual   
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – SISTEMAS ELÉTRICOS 
 

MANUTENÇÃO DE PARA-RAIOS – SISTEMAS DE ATERRAMENTO – TABELA – 18 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Estado geral do captor e estabilidade de fixação da base     X     

02 Isolamento entre captor e haste de sustentação     X     

03 Isolamento das cordoalhas de descida para terra    X     

04 Estado dos isoladores castanha quanto a trincas e falhas de fixação    X     

05 Tubo protetor de descida das cordoalha próximo ao solo    X     

06 Conexões de aterramento e grampos tensores    X     

07 Malhas de terra dos para-raios e dos sistemas de aterramento    X     

08 Medir e registrar resistência de aterramento – resistência máxima admissível = 
10ohms 

      X  

09 Estado das partes metálicas quanto a deformações e oxidação       X  

10 Aplicar produto químico protetor nas instalações       X  

          

          

          

          

          

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual   
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – SISTEMAS ELÉTRICOS 
 

 MANUTENÇÃO DE BANCOS DE CAPACITORES – TABELA – 19 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Retirar poeira de todos os componentes do banco de capacitores    X     

02 Checar as condições dos fusíveis e disjuntores    X     

03 Estado dos contatores de manobra e operabilidade    X     

04 Aterramento dos gabinetes       X  

05 Desobstruir grades de ventilação dos gabinetes    X     

06 Funcionamento do sistema de ventilação forçada    X     

07 Avaliar as unidades capacitivas quanto ao tanque se apresentar estufado, 
amassado ou  com vazamento de líquido isolante 

   X     

08 Reapertar todos os parafusos dos contatos elétricos e mecânicos       X  

09 Afastar cabos de sinal de corrente e tensão dos barramentos para evitar 
interferência eletromagnética – distância mínima = 50cm. 

      X  

10 Limpar gabinetes com pano e álcool isopropílico e verificar proteção quanto à 
entrada de vetores 

      X  

11 Estado dos gabinetes quanto à presença de corrosão        X 

12 Colocar o banco de capacitores no controle manual e testar todos os estágios 
do sistema 

   X     

13 Superaquecimento e picos de energia – temperatura máxima admissível = 
45°C. 

   X     

14 Medir tensão e corrente das unidades capacitivas    X     

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual   



103 

 

 

 

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – SISTEMAS ELÉTRICOS 
 

 MANUTENÇÃO DE BANCOS DE CAPACITORES – TABELA – 19 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

15 Medir temperatura dos cabos ligados ao contator       X  

16 Estado de funcionamento do controlador quanto ao aparecimento de repique 
nos contatores de saída 

      X  

 
- Desenergizar o banco de capacitores, aguardar no mínimo 5 minutos, verificar com voltímetro se não existe mais tensão entre os 
terminais de força do banco, antes de iniciar as verificações da rotina dos itens 01 ao 11. 

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual   
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – SISTEMAS ELÉTRICOS 
 

  MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA – GERADOR E EXCITATRIZ – TABELA – 20 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Escovas, porta escovas e anéis coletores    X     

02 Rotor e alternador    X     

03 Reapertar conexões dos terminais de campo  dos anéis coletores      X   

04 Inspecionar excitratriz estática      X   

05 Medir corrente de excitação       X  

06 Limpar  armadura e enrolamento de campo       X  

07 Alinhamento dos sistemas de acoplamento através de comparadores    X     

08 Isolação e conexões do conjunto    X     

09 Vibrações e ruídos anormais    X     

10 Limpar graxeira e aplicar graxa      X   

11 Lubrificar rolamentos      X   

12 Limpar filtros de ar      X   

13 Limpeza geral do conjunto      X   

14 Medir resistência ôhmica das fases da armadura        X 

15 Medir resistência ôhmica do campo        X 

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual   
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – SISTEMAS ELÉTRICOS 
 

 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA – GERADOR E EXCITATRIZ – TABELA – 20 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

16 Medir resistência ôhmica da excitatriz, armadura e campo        X 

17 Medir isolamento do alternador – armadura x carcaça e campo x carcaça        X 

18 Medir isolamento da excitatriz – armadura x carcaça e campo x carcaça        X 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual   
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – SISTEMAS ELÉTRICOS 
 

MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA – MOTOR DIESEL – TABELA – 21 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Estado das baterias de acionamento do motor    X      

02 Funcionamento da bomba injetora    X     

03 Tubulações de ar quanto à obstrução    X     

04 Filtro de água    X     

05 Vazamento de óleo combustível, agua de arrefecimento e óleo lubrificante    X     

06 Excesso de fumaça no escapamento    X     

07 Resistência de preaquecimento    X     

08 Estado dos tanques auxiliares e boia automática    X     

09 Alinhamento e fixação das polias    X     

10 Tensão das correias    X     

11 Lubrificação dos rolamentos    X     

12 Inspecionar elemento do filtro de óleo lubrificante    X     

13 Inspecionar elemento do filtro de óleo combustível    X     

14 Limpar tela de respiro do tanque de combustível    X     

15 Drenar sedimentos do tanque  de combustível      X   

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual   
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – SISTEMAS ELÉTRICOS 
 

MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA – MOTOR DIESEL – TABELA – 21 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

16 Limpar tela de respiro do cárter      X   

17 Nível de água do radiador      X   

18 Reapertar parafusos e porcas dos coletores de admissão, escape e do carter      X   

19 Lubrificar articulações do sistema de aceleração e parada do motor      X   

20 Limpar colmeia do radiador      X   

21 Verificar motor de arranque e alternador       X  

22 Limpar filtro de ar       X  

23 Examinar ventilador, polias, bomba d´água e termostato       X  

24 Limpar e calibrar bicos injetores       X  

25 Regular válvulas        X 

26 Verificar funcionamento do regulador de velocidade        X 

27 Trocar óleo do motor        X 

28 Drenar e limpar tanque de óleo combustível        X 

29 Limpar filtro da bomba de combustível        X 

30 Reapertar parafusos em geral        X 
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – SISTEMAS ELÉTRICOS 
 

MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA – MOTOR DIESEL – TABELA – 21 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

31 Folga axial da árvore de manivelas        X 

32 Inspecionar o bloco do motor         X 

33 Limpar e engraxar cremalheira do volante motor        X 

34 Inspecionar mancais        X 

35 Medir compressão dos cilindros de explosão        X 

36 Lavar sistema de arrefecimento, encher com água e aditivo anticorrosivo        X 

37 Lavar motor e verificar conjunto quanto à corrosão        X 

 
- Estabelecer programação mensal para teste de funcionamento do conjunto gerador, simulando falta de rede externa e com o 
grupo em operação automática e em carga, realizar as leituras de: . tempo de início de partida até a excitação 
                                                                                                           . tensão de excitação do gerador 
                                                                                                           . tensão entre fases 
                                                                                                           . corrente por fase 
 
- Provocar o retorno da rede externa e verificar o tempo de transferência gerador-rede. 
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – SISTEMAS ELÉTRICOS 
 

MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA – QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA – TABELA – 22 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Lâmpadas de sinalização e medidores de tensão e corrente    X     

02 Funcionamento de disjuntores, chaves, relés e transformadores de medição    X     

03 Sobreaquecimento dos componentes    X     

04 Ajuste zero dos medidores    X     

05 Conexões de cabos e fios    X     

06 Funcionamento do sistema de alarme    X     

07 Vibrações e ruídos anormais    X     

08 Regulador automático de tensão e potenciômetros de ajuste de tensão    X     

09 Chaves reversora, de partida e comutadora    X     

10 Lubrificar articulações de disjuntores      X   

11 Lubrificar dobradiças do armário      X   

12 Limpar quadro com pano e solvente orgânico      X   
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – SISTEMAS ELÉTRICOS 
 

MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS – TABELA – 23 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Lâmpadas fluorescentes apagadas, com extremidades enegrecidas ou brilho 
arroxeado 

 X       

02 Antes de substituir a lâmpada fluorescente, inspecionar: contatos, soquetes, 
fixação, reator e interruptor 

 X       

03 Inspecionar lâmpadas de vapor de mercúrio e interruptores ou disjuntores  X       

04 Avaliar fixação das tampas de caixas de passagem, tomadas e interruptores  X       

05 Medir e registrar nível de iluminamento nos ambientes      X   

06 Inspecionar rede de tomadas de parede e de piso –  reapertar condutores      X   

07 Inspecionar células fotoelétricas – simular funcionamento      X   

08 Inspecionar sensores de presença de acendimento de luminárias – simular 
funcionamento 

     X   

09 Efetuar limpeza de lâmpadas e luminárias – medir nível de iluminamento       X  

10 Reapertar parafusos de sustentação das luminárias       X  

11 Inspecionar reatores, bases, soquetes e reaperta-los       X  

12 Avaliar aterramento das calhas       X  

13 Estado geral da fiação de alimentação quanto a aquecimento e isolamento       X  

14 Avaliar fixação das caixas de interruptores das lâmpadas       X  

15 Verificar redes de tomadas, base, soquete e fiação quanto a curtos circuitos       X  
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – EDIFICAÇÕES  

 
MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS BAIXOS E ELEVADOS – TABELA – 24 

 
 Verificar e corrigir se necessário. 

 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Limpar paredes e tetos com espanador e pano macio   X      

02 Lavar paredes com acabamento lavável       X  

03 Recuperar pintura de paredes e tetos        X 

04 Verificar  a existência de umidade em paredes e tetos    X     

05 Verificar a existência de azulejos, cerâmicas ou pastilhas soltas em paredes       X  

06 Limpar  pisos baixos diversos com vassoura X        

07 Lavar pisos laváveis   X      

08 Encerar pisos e lustrar com máquina   X      

09 Verificar a existência de pedras, lajotas, ladrilhos, tábua ou tacos soltos        X  

10 Inspecionar placas de pisos elevados quanto a bordas desgastadas ou soltas    X     

11 Avaliar nivelamento do piso elevado    X     

12 Suportes e longarina  de elevação quanto à fixação, deformação e corrosão     X    

13 Limpar entrepiso com aspirador de pó     X    

14 Inspecionar conexões de aterramento      X   

15 Inspecionar instalação elétrica e de lógica embutida no piso elevado      X   
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – EDIFICAÇÕES 

 
MANUTENÇÃO DE COBERTURAS, ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO E FORROS – TABELA – 25 

 
 Verificar e corrigir se necessário. 

 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Revisar telhados quanto a telhas deslocadas ou danificadas       X  

02 Estado de conservção de lajes impermeabilizadas       X  

03 Limpar calhas, rufos e buzinotes    X     

04 Estruturas de sustentação de telhado e forros quanto à integridade física e 
presença de vetores nas estruturas de madeira – cupins e carunchos 

      X  

05 Estado de conservaçao do madeiramento aparente de telhados e forros e 
estruturas metálicas aparentes 

       X 

06 Retirar ninhos de pássaros,  roedores e colmeias de insetos       X  
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – EDIFICAÇÕES 
 

MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDRO – JANELAS, BASCULANTES E PORTAS – TABELA – 26 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Limpar vidros e estrutura de janelas e portas  X       

02 Lavar vidros de janelas e portas    X     

03 Estado dos vidros quanto à fixação na estrutura, trincados ou quebrados      X   

04 Estanqueidade de janelas, basculante e portas externas       X  

05 Funcionamento de dobradiças, maçanetas, fechaduras, trincos, alavancas de 
comando, cremonas e rolamentos 

    X    

06 Lubrificar fechaduras com grafite em pó e dobradiças, trincos, alavancas de 
comando, cremonas e rolamentos com óleo fino de máquina 

      X  

07 Reapertar parafusos de fixação das estruturas, dobradiças, fechaduras, 
trincos, cremonas e alavancas de comando 

      X  

08 Estado de conservação das estruturas metálicas quanto a deformações e 
corrosão das estruturas de aço 

       X 

09 Desobstruir orifícios de escoamento de águas pluviais        X  

10 Funcionamento de portas de vidro temperado – regular e lubrificar mola de 
retorno e pivotamentos com óleo fino de máquina 

      X  
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – EDIFICAÇÕES 
 

MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA – PORTAS, JANELAS E BASCULANTES – TABELA – 27 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Limpar portas, janelas e basculante – estrutura e vidros  X       

02 Lavar vidros de portas e janelas    X     

03 Estado dos vidros quanto à fixação na estrutura, trincados ou quebrados      X   

04 Estanqueidade de portas externas, janelas e basculantes       X  

05 Funcionamento de dobradiças, maçanetas, fechaduras, trincos, alavancas de 
comando, cremonas e rolamentos 

    X    

06 Lubrificar fechaduras com grafite em pó e dobradiças, trincos, alavancas de 
comando, cremonas e rolamentos com óleo fino de máquina 

      X  

07 Reapertar parafusos de fixação das estruturas, dobradiças, fechaduras, 
trincos, cremonas e alavancas de comando 

      X  

08 Estado de conservação de esquadrias pintadas, envernizadas. enceradas        X 

          

          

          

          

          

          

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual   
 



115 

 

 

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – EQUIPAMENTOS 
 

MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA – TABELA – 28 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Avaliar vibração ou ruído anormal durante o funcionamento  X       

02 Estado do dreno da bandeja quanto à limpeza e entupimento  X       

03 Máscara frontal do aparelho quanto à fixação e estado das aletas direcionais   X       

04 Medir temperatura do ar na saída do evaporador - no frio máximo deve estar 
entre 8º e 10ºC. 

   X     

05 Regulagem do termostato, da chave seletora e do comando de exaustão / 
renovação de ar 

   X     

06 Limpar filtro de ar e aparelho na parte externa    X     

07 Limpar a bandeja e o dreno de condensação    X     

08 Medir amperagem do compressor e do ventilador e comparar com a nominal 
indicada na placa do aparelho 

   X     

09 Avaliar estado das conexões do capacitor de partida do compressor e 
ventilador 

     X   

10 Avaliar aquecimento na tomada e disjuntor e reapertar contatos      X   

11 Limpar todo o aparelho – lavar componentes internos, colmeias, gabinete e 
máscara frontal 

       X 

12 Estado do aparelho quanto à corrosão        X 
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – EQUIPAMENTOS 

 
MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT – TABELA – 29 

 
 Verificar e corrigir se necessário. 

 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Avaliar vibração ou ruído anormal durante o funcionamento da evaporadora e 
da condensadora 

 X       

02 Limpar filtro de ar  e gabinete da unidade evaporadora    X     

03 Inspecionar instalação do equipamento quanto à distribuição de insuflamento 
de ar frio da evaporadora e bloqueio na circulação de ar na condensadora 

   X     

04 Avaliar instalação elétrica e reapertar terminais dos bornes do compressor, 
motores, placas eletrônicas e chaves contatoras 

   X     

05 Medir amperagem do compressor e dos motores da condensadora e 
evaporadora e comparar com a nominal indicada na placa do aparelho 

   X     

06 Avaliar entupimento na mangueira de dreno da evaporadora    X     

07 Medir temperatura de ar frio na saída da evaporadora    X     

08 Lavar turbinas e caixas de ar da unidade evaporadora      X    

09 Lavar colmeias da unidade condensadora com jato de água e produto químico 
detergente com tensoativo biodegradável e limpar todo o gabinete 

     X   

10 Avaliar posição, fixação e balanceamento de hélices e turbinas      X   

11 Avaliar folga dos eixos dos motores das hélices e turbinas      X   

12 Medir pressão de equilíbrio do gás refrigerante com o equipamento desligado       X  

13 Medir pressão do gás refrigerante com equipamento em funcionamento, na 
linha de alta e de baixa – equalizar 

      X  
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – EQUIPAMENTOS 

 
MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT – TABELA – 29 

 
 Verificar e corrigir se necessário. 

 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

14 Avaliar operação de funcionamento do controle remoto em todas as fuções     X    

15 Alinhar aletas amassadas das colmeias da condensadora e da evaporadora       X  

16 Avaliar estado da tubulação de gás refrigerante, que interliga a condensadora 
à evaporadora, quanto à deformação ou deterioração do envólucro isolante 

      X  

17 Reapertar porcas das conexões flangeadas das tubulações do gás refrigerante       X  

18 Avaliar gabinete da condensadora quanto à presença de corrosão         X 
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – EQUIPAMENTOS 

 
MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SELF CONTAINED – TABELA – 30 

 
 Verificar e corrigir se necessário. 

 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Avaliar vibração ou ruído anormal durante o funcionamento da unidade  X       

02 Verificar botoeiras de comando  X       

03 Verificar lâmpadas de sinalização  X       

04 Medir temperatura do ar na saída da máquina para o ambiente a refrigerar   X      

05 Medir temperatura do ar na entrada do evaporador   X      

06 Limpar filtros de ar do evaporador    X     

07 Limpar as bandejas, ralos e drenos de água de condensação    X     

08 Medir tensão entre fases do motor do compressor    X     

09 
Medir corrente em cada fase do motor do compressor e comparar com a 
nominal 

   X     

10 
Medir tensão entre fases dos motores de ventiladores do evaporador e 
condensador 

   X     

11 
Medir corrente em cada fase dos motores de ventiladores e comparar com a 
nominal 

   X     

12 Estado das fiações e  conexões de alimentação elétrica    X     

13 Estado dos relés de partida    X     

14 Regular relés de sobrecarga       X  
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – EQUIPAMENTOS 

 
MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SELF CONTAINED – TABELA – 30 

 
 Verificar e corrigir se necessário. 

 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

15 Medir linha de pressão de alta e de baixa do gás refrigerante    X     

16 Avaliar pressostatos de alta e de baixa    X     

17 Avaliar possível vazamento de gás refrigerante     X    

18 Verifificar vazamento de óleo do compressor     X    

19 Avaliar válvulas de serviço quanto a vazamentos     X    

20 Verificar filtros secadores     X    

21 Avaliar vibrações nas linhas de gás refrigerante     X    

22 Verificar isolamento das tubulações do gás refrigerante     X    

23 Avaliar tensão das correias dos motoventiladores     X    

24 Verificar válvula de expansão      X   

25 Avaliar regulagem do fluxostato e termostato      X   

26 Limpar pás dos ventiladores e aletas das turbinas      X   

27 Avaliar atuação da válvula solenóide       X   

28 Estado das polias e rolamentos dos motores, ventiladores e turbinas       X  

29 Avaliar aquecimento dos motores    X     
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – EQUIPAMENTOS 

 
MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SELF CONTAINED – TABELA – 30 

 
 Verificar e corrigir se necessário. 

 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

30 Medir isolamento entre fases e carcaças dos compressores e motores dos 
ventiladores e turbinas 

      X  

31 Medir pressão de sucção do compressor       X  

32 Medir pressão de descarga do compressor       X  

33 Avaliar elasticidade dos coxins de borracha dos compressores      X   

34 Realizar reaperto geral de todos os parafusos de fixação dos componentes da 
unidade 

      X  

35 Ajustar controles de temperatura       X  

36 Lavar e alinhar aletas das colmeias do condensador e evaporador         X 

37 Verificar isolamento térmico do gabinete        X 

38 Examinar e corrigir tampas soltas e vedação do gabinete        X 

39 Avaliar gabinete quanto à presença de corrosão         X 
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – EQUIPAMENTOS 
 

MANUTENÇÃO DE ELEVADORES – TABELA – 31 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 CABINA INTERNA         

1.1 Painel de operação quanto a arranhões, amassados, parafusos de fixação 
fruoxos e funcionamento de setas indicadoras de direção  

   X     

1.2 Botoeiras de comando - botão de chamada danificado ou trancado ao ser 
acionado e se acende o auto-iluminado  

   X     

1.3 Botões abre porta (AP), fecha porta (FP) e alarme (AL) - se estão funcionando    X     

1.4 Funcionamento de interfone ou intercomunicador    X     

1.5 Iluminação, subteto e ventilador – funcionamento de lâmpadas, ventilador e 
fixação e limpeza do subteto 

   X     

1.6 Paineis de acabamento, frisos e piso – se estão danificados ou soltos e se 
estão fixadas as placas da empresa de manutenção e capacidade do elevador  

   X     

1.7 Estado de guarda-corpo e espelho      X     

1.8 Portas das cabinas e corrediças – funcionamento, alinhamento das folhas 
entre si e folga contra a soleira 

   X     

1.9 Funcionamento, fixação e limpeza da régua de segurança     X     

1.10 Funcionamento do circuito interno de TV – câmera e monitor de vídeo    X     

02 PAVIMENTO         

2.1 Botoeiras e indicadores – quebrados ou fruoxos, funcionamento das setas, 
lâmpadas e botões de chamada 

   X     

2.2 Avaliar aceleração, desaceleração, nivelamento  e ruído da cabina    X     
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – EQUIPAMENTOS 

 
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES – TABELA – 31 

 
 Verificar e corrigir se necessário. 

 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

2.3 Funcionamento dos fechos mecânicos ou eletromecânicos das portas    X     

03 CASA DE MÁQUINAS         

3.1 Estado da fiação que alimenta o quadro de força, chave de força e disjuntora     X    

3.2 Avaliar conexões quanto a aquecimento e oxidação, limpar e efeturar reaperto 
geral 

    X    

3.3 Estado dos fusíveis e seus engates no quadro de comando (QC) – limpar, 
reapertar e verificar se a denominação da corrente está conforme a tabela  

    X    

3.4 Reapertar fiação em geral do quadro de comando e limpar QC com pincel     X    

3.5 Avaliar desgaste dos contatos das chaves contatoras, fixação dos relés, 
módulos eletrônicos e conexões das chaves e transformadores 

    X    

3.6 Estado das baterias e fonte de luz de emergência – nível de flúido das baterias      X    

3.7 Nível de óleo das máquinas – avaliar vazamentos    X     

3.8 Nível de óleo do redutor de velocidade – avaliar vazamentos      X   

3.9 Ruídos e desgastes nos rolamentos / buchas, na coroa, sem-fim e 
acoplamentos 

    X    

3.10 Existência de limalhas de ferro e desgaste nas polias – o cabo de aço não 
deve encostar no fundo do canal da polia 

     X   

3.11 Existência de cabos de aço com fios da cordoalha rompidos      X   
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – EQUIPAMENTOS 
 

MANUTENÇÃO DE ELEVADORES – TABELA – 31 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

3.12 Nível de óleo dos mancais dos motores de indução e lubrificar graxeiras     X    

3.13 Desgaste das borrachas e ruído no acoplamento dos motores aos redutores     X    

3.14 Freio do sistema - estado das lonas, regulagem do contato de fim de curso BK,    
êmbolo de acionamento, limpar furos das articulações e lubrificar mancais 

     X   

3.15 Regulador de velocidade – desgaste da polia, limpar e lubrificar, colocar carro 
em movimento e avaliar funcionamento de peças móveis e contatos elétricos 

      X  

04 CABINA PARTE SUPERIOR         

4.1 Funcionamento do contato de segurança da porta, limpar componentes    X     

4.2 Estado das corrediças, desgaste dos nylons e folga entre as guias    X     

4.3 Limpar e lubrificar graxeiras    X     

4.4 Tencionamento dos cabos, fixação das castanhas, porcas e contra-porcas, 
cupilhas, distanciadores de cabos e interferência entre os chumbadores  

   X     

4.5 Fixação e centralização das placas nas chaves de indução, fixação das fiações 
e distância do imã de acionamento de contatos elétricos 

   X     

4.6 Aparelho de segurança – estado dos componentes, limpar e testar contato 
elétrico com acionamento manual 

   X     

4.7 Avaliar funcionamento do operador de portas – correias, cabos, roletes do 
carrinho, freio e fixação do motor e funcionamento dos microrruptores. 

   X     

4.8 Limpar estrutura do teto    X     

4.9 Reapertar contatos elétricos dos componentes    X     
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – EQUIPAMENTOS 

 
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES – TABELA – 31 

 
 Verificar e corrigir se necessário. 

 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

05 CAIXA DE CORRIDA         

5.1 Polia de desvio – limpeza, fixação, lubrificação, desgaste dos canais, eixos e 
rolamentos 

     X   

5.2 Limites superiores – limpeza, fixação, lubrificação, posição de acionamento na 
rampa e realizar teste de acionamento manual 

   X     

5.3 Guias de suportes – limpeza, lubrificação de suportes e guias, corrediças de 
nylon e corrediças de rolo 

     X   

5.4 Cabos de manobra e fiação – condições de cabos e fiação elétrica, avaliar 
linhas rompidas, oxidação nos bornes e disposição das linhas na caixa 

   X     

5.5 Porta de pavimento e fecho eletromecânico - fixação do dispositivo de arraste, 
mola, rolete, chave de emergência e peso de acionamento. Lubrificar conjunto 

   X     

5.6 Interromper manualmente o circuito do fecho através do braço acionador ou do 
dispositivo de arraste e verificar se o elevador para 

   X     

5.7 Reapertar conexões elétricas e braço acionador    X     

5.8 Contrapeso – fixação dos pesos, empeno da estrutura em direção às guias e 
estado das corrediças. Limpar estrutura 

     X   

5.9 Separador e fixação dos cabos do contrapeso – castanhas, cupilhas, porcas e 
contra-porcas  

     X   

5.10 Limitador de redução de descida – limpeza, lubrificação, fixação e testar 
manualmente e com a rampa 

   X     

06 POÇO         

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual   
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – EQUIPAMENTOS 

 
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES – TABELA – 31 

 
 Verificar e corrigir se necessário.                                                              

 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

6.1 Limites inferiores – limpeza, fixação, lubrificação e testar com acionamento 
manual 

   X     

6.2 Corrediça inferior – estado das corrediças, desgaste dos nylons, folga entre as 
guias, limpar e lubrificar as graxeiras 

     X   

6.3 Aparelho de segurança, cabos/correntes de compensação e cornija – fixação e 
desgaste dos cabos/correntes, cabos de manobra e limpar a cornija 

     X   

6.4 Polia de compensação – desgaste dos canais, funcionamento, limpar e 
lubrificar guias da polia 

     X   

6.5 Polia tensora – fixação junto à guia, alinhamento da polia, braço e suporte, 
tensão do cabo, distância do peso ao piso (maior que 150mm), limpar e 
lubrificar  eixo 

     X   

6.6 Deslize do contrapeso – distância da mola até a parte inferior do contrapeso 
(150 a 500mm), com a cabina nivelada no último pavimento superior 

     X   

6.7 Para-choque – estado da capa, nível do óleo, fixação e funcionamento do 
pistão hidráulico com acionamento do contato elétrico manualmente. Limpar 

     X   

6.8 Limpar fundo do poço    X     

 
- A limpeza interna das cabinas e das portas dos pavimentos deve ser realizada diariamente 

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual 
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – EQUIPAMENTOS 

 
MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS – TABELA – 32 

 
 Verificar e corrigir se necessário. 

 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Limpar cabina e estrutura do conjunto    X     

02 Avaliar vibrações e ruídos anormais durante o funcionamento    X     

03 Botoeiras de comando, interruptores da cabina e portas externas, fusíveis e 
disjuntores do quadro elétrico 

   X     

04 Medir voltagem e amperagem de alimentação do motor e comparar com a  
nominal 

   X     

05 Estado da fiação de alimentação do motor e conexões    X     

06 Funcionamento dos travamentos de segurança das portas externas    X     

07 Estado da cabina quanto à deformação das laterais e assoalho      X   

08 Avaliar nivelamento de parada da cabina nos pisos inferiores e superiores       X   

09 Estado do redutor de velocidade do motor – coroa e pinhão, sistema de 
elevação – fuso e porca, limpar e lubrificar 

      X  

10 Limpar e lubrificar as guias. Avaliar desgaste       X  

11 Estado de peças móveis, elementos de proteção etiquetas e placas de 
informação 

      X  

12 Avaliar o correto funcionamento dos comandos e teste geral relativo a todas as 
funções de bordo. Estado da estrutura quanto à presença de corrosão  

       X 

13 Instalação elétrica – avaliar o correto funcionamento de todos os componentes 
elétricos a partir do quadro geral, ligação do motor, botoeiras e interruptores 

       X 

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual   
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – PARQUE AQUÁTICO 
 

 MANUTENÇÃO DE PISCINA – TABELA – 33 
 

 Verificar e corrigir se necessário. 
 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Ligar e desligar sistema de filtração após 6 horas de funcionamento X        

02 Limpar água com peneira, retirar folhas e detritos da superfície e do fundo do 
tanque, limpar área do entorno da piscina 

X        

03 Medir pH e alcalinidade total da água  X       

04 Colocar cloro na água na dosagem adequada, ao anoitecer X        

05 Efetuar retrolavagem do sitema de filtração   X      

06 Aspirar fundo da piscina para retirarada de detritos acumulados (1)    X     

07 Aplicar algicida e outros produtos químicos para eliminar algas e ajustar pH e 
alcalinidade total da água (2) 

   X     

08 Proceder a decantação da piscina e aspirar resíduos para o dreno (3)       X  

09 Limpar casa de máquinas, filtros, bombas, dutos e depósito de materiais   X       

10 Estado dos ladrilhos de revestimento da piscina        X 

 
- Padrões físico-químicos da água da piscina: . pH – 7,2 a 7,8;   . Cloro livre – 0,8 a 3,0mg/l;   . Alcalinidade total – 80 a 120ppm 

- (1) Após fortes ventanias, se o fundo da piscina apresentar acúmulo de detritos, antecipar a operação 

- (2) Se a água da piscina se apresentar esverdeada é sinal da presença de algas, antecipar a operação 

- (3) Se a água da piscina se apresentar turva, por circunstâncias climática ou outras, antecipar a operação 

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual   
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – EQUIPAMENTOS 

 
MANUTENÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA – TABELA – 34 

 
Verificar e corrigir se necessário. 

 

Item Especificação da atividade D S Q M B T ST A 

01 Limpeza da lente   X      

02 Limpeza do gabinete    X     

03 Limpeza do filtro (1)   X      

04 Substituição do filtro       X  

05 Limpeza das aberturas de ventilação e exaustão (2)   X      

06 Lâmpada – avaliar brilho da imagem projetada (3)     X    

07 Substituição da lâmpada (4)        X 

 

- Seguir orientação do guia de manutenção preventiva do fabricanmte do equipamento 

- (1) Substituir se estiver danificado 

- (2) Limpar antecipadamente se o projetor apresentar na tela a mensagem “O projetor está superaquecido” 

- (3) Substituir lâmpada se o projetor apresentar na tela a mensagem “Substituir lâmpada” 

- (4) Projetores com pouco uso, postergar troca de lâmpada. Substituir somente quando o projetor apresentar na tela a mensagem        

“Substituir lâmpada”. 

 

 

 
D = Diário  S = Semanal   Q = Quinzenal   M = Mensal   B = Bimestral   T = Trimestral   ST = Semestral   A = Anual 
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4.13   PRIORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 

Ao tratarmos da manutenção de edificações, equipamentos  e instalações em 

escolas de nível superior devemos levar em conta que algumas partes deste conjunto de 

atividades devem ter prioridade na execução da manutenção visando mantê-las em 

disponibilidade satisfatória, para que a Instituição possa funcionar plenamente. Outras 

partes podem trazer afetação parcial de funcionamento. 

A manutenção de rede elétrica de média tensão é uma dessas prioridades, 

porque a falta de energia na subestação abaixadora impede o funcionamento da Escola, 

enquanto uma rede de baixa tensão que apresenta defeito pode gerar uma afetação 

parcial na Instituição. 

Outra parte prioritária é a rede de abastecimento primária de água potável 

fornecida pela concessionária CEDAE. A falta de abastecimento ou a contaminação da 

água também pode afetar o funcionamento da Instituição. Uma rede de distribuição 

secundária que apresenta defeito vai afetar apenas a parte da Instituição abastecida por 

ela. 

Para analisar e definir a prioridade que estas atividades devem ser realizadas 

vamos utilizar uma ferramenta denominada matriz GUT, sigla utilizada para resumir as 

palavras: Gravidade, Urgência e Tendência. 

 

4.13.1   Matriz GUT 

A técnica GUT foi desenvolvida por Kepner e Tregoe, especialistas na solução 

de questões organizacionais, com o objetivo de orientar decisões que envolvem muitas 

questões, como é o caso de um plano de manutenção de edificações, equipamentos e 

instalações de escolas de nível superior. 

A montagem da matriz GUT é feita em três etapas. A primeira etapa consiste em 

listar os problemas/atividades que se deseja priorizar. Na segunda etapa deve ser 

atribuída uma nota para cada problema/atividade listado, dentro dos três aspéctos que 

serão analisados: Gravidade, Urgência e Tendência. 

- Gravidade – representa o impácto do problema analisado caso ele venha a 

acontecer. Quanto maior o impácto, maior será a nota atribuída. 

- Urgência – representa o prazo disponível para resolver o problema analisado. 

Quanto menor o prazo, maior será a nota atribuída. 

- Tendência – representa o potencial de crescimento do problema analisado. 

Quanto mais alta a tendência, maior será a nota atribuída. 
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As notas atribuídas seguem uma escala crescente de 1 a 5 e devem considerar 

os seguintes fatores, para cada problema/atividade analisado, conforme tabela abaixo. 

 

Nota Gravidade Urgência Tendência 
(se nada for feito) 

5 extremamente grave precisa de ação imediata irá piorar - rapidamente 

4 muito grave é urgente irá piorar - pouco tempo 

3 grave o mais rápido possível irá piorar 

2 pouco grave pouco urgente irá piorar - longo prazo 

1 sem gravidade pode esperar não irá mudar 

 

Tabela 35 – Fatores para matriz GUT 

 

A terceira etapa consiste em estabelecer o grau crítico para cada atividade 

listada. Este grau será obtido pela multiplicação dos valores atribuídos a cada sigla        

(G) x (U) x (T). 

Após a definição do grau crítico, deve ser estabalecida a sequência de criticidade 

da atividade, elencando aquelas que representam maior gravidade, maior urgência e 

com maior tendência de piorar o funcionamento da Instituição caso não sejam 

submetidas a processo de manutenção. 

 

4.13.2   Aplicação da matriz GUT nas atividades de manutanção 

A análise irá considerar os ítens de maior relevância, indicados no plano 

preventivo de manutenção, estabelecendo o índice de criticidade da atividade e poderá 

ser adotado como subsídio para tomada de decisão de priorização pelos gestores da 

manutenção, face ao grau de afetação que a Instituição possa vir a sofrer. 

As notas foram atribuídas pelo autor, por trabalhar na área de manutenção da 

Instituição e possuir uma vasta experiência nesta atividade, podendo ser considerado 

um especialista neste tema. 
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Especificação da 
atividade de 
manutenção 

Gravidade Urgência Tendência Grau 
crítico 

Sequência 
atividade 

Rede de abastecimento 
primário de água potável 

5 5 5 125 2º 

Rede  de distribuição 
secundária de água 
potável 

4 4 5 80 5º 

Rede de combate a 
incêndio 

3 3 3 27 13º 

Rede de esgoto sanitário 3 3 4 36 8º 

Reservatórios de água 
potável 

5 4 5 100 4º 

Esgoto de águas pluviais 2 3 3 18 15º 

Rede elétrica de média 
tensão - subestação  

5 5 5 125 1º 

Redes elétricas de baixa 
tensão - distribuição 

5 4 5 100 3º 

Sistema de proteção 
contra descargas 
elétricas da atmosfera -  
para-raios 

4 3 3 36 9º 

Sistemas de aterramento 3 2 2 12 18º 

Correção de fator de 
potência 

3 3 1 9 22º 

Energia elétrica de 
emergência 

2 2 2 8 23º 

Iluminação de ambientes, 
pavilhões e pátios 

4 4 3 48 6º 

Motores elétricos 3 4 3 36 11º 

Pintura de paredes 
internas e externas 

2 2 2 8 27º 

Revestimento de pisos 
com cerâmicas, paviflex 
e assemelhados 

2 3 2 12 19º 

Revestimento de paredes 
com cerâmicas, 
mármores e 
assemelhados 

2 3 2 12 20º 

Coberturas com telhas e 
assemelhados 

3 3 2 18 16º 

Coberturas em lajes 
impermeabilizadas 

3 3 2 18 17º 

Estruturas de madeiras 
para telhados 

2 2 2 8 24º 

Estruturas metálicas para 
telhado 

2 2 2 8 25º 
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Estruturas para suporte 
de tetos e forros 

2 2 2 8 26º 

Esquadrias de alumínio, 
de aço e de madeira 

3 3 2 18 14º 

Sistemas de ar 
condicionado 

3 3 3 27 12º 

Elevadores e plataformas 
elevatórias 

4 4 3 48 7º 

Manutenção de piscina 3 4 3 36 10º 

Projetores multimídia 3 3 1 9 21º 

 

Tabela 36 – Matriz GUT – classificação do grau crítico das atividades  

 

A classificação da sequência das atividades de manutenção pelo grau crítico, 

apresentada na tabela 36, demostra a maior importância que deve ser  dispensada à 

manutenção da rede elétrica de média tensão e rede de abastecimento primário de água 

potável, enquanto as atividades de menor importância mostrou serem a manutenção em 

pintura de paredes internas e externas, em estrutras para suportes de tetos e forros e 

estruturas para telhados, considerando a disponibilidade de funcionamento da Instituição 

Cefet. 

 

4.13.3   Análise da prática de manutenção atual e proposta 

A confrontação dos diversos tipos e técnicas de manutenção apresentadas no 

capítulo 2 desta dissertação – Referencial teórico, com a manutenção praticada 

atualmente no Campus do Cefet Maracanã, para as edificações, equipamentos e 

instalações, demostra ser do tipo corretiva em todas as situações. 

Conforme Kardec e Nascif (2010), a manutenção corretiva, seja planejada ou 

não planejada, normalmente, implica altos custos, pois uma parada repentina pode 

acarretar perdas de produção, de qualidade do produto e elevados custos indiretos de 

manutenção. 

A prática de manutenção proposta neste estudo refere-se ao tipo preventivo. 

Foram elaboradas as rotinas de especificação das atividades em tabelas para cada 

situação de manutenção necessária em edificações, equipamentos e instalações, com 

determinação dos períodos em que deverá ser feita a verificação e manutenção. 

A manutenção preventiva apresenta inúmeras vantagens em relação à 

manutenção corretiva. Segundo Kardec e Nascif (2010), a conveniência de sua adoção 
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está relacionada à simplicidade de reposição, ao alto custo das falhas e à implicação 

destas falhas na segurança pessoal e operacional, possibilitando o conhecimento prévio 

das ações determinadas em rotinas, boa condição de gerenciamento e a previsão de 

consumo de materiais. 

Por outro lado, os mesmos autores posicionam que uma manutenção preventiva 

mal planejada, via de régra, promove a retirada de equipamento ou sistema de operação 

para realização dos serviços programados, gerando questionamentos à sua adoção em 

sistemas onde não haja fatores suficientemente fortes para justificar a paralização. 

Outro fator negativo, também apontado por Kardec e Nascif, na prática de 

manutenção preventiva seria a possibilidade de introdução de defeitos não existentes 

nos equipamentos em razão de falhas humanas, defeitos em peças sobressalentes e 

danos ocasionados durante as paradas e retomadas dos sistemas. 

Diante destas possibilidades negativas apresentada pelos autores é imperioso 

que a prática da manutenção preventiva seja realizada por profissionais qualificados, 

seguindo criteriosamente as rotinas estipuladas para cada atividade e respeitando o 

intervalo de tempo determinado na tabela.  
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CAPÍTULO - 5  
 
 

5   CONCLUSÕES 

 
Neste capítulo são apresentadas as considerações finais relativas aos  objetivos 

estabelecidos neste estudo, as dificuldades encontradas na busca de estudos 

relacionados aos procedimentos de atuação da manutenção em escolas de nível 

superior, também serão apresentadas respostas às questões formuladas no Capítulo 1 

e finalizando será feito um delineamento de sugestões para trabalhos futuros e 

continuidade do tema. 

 
5.1   CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O ESTUDO 

O objetivo geral deste estudo foi  o estabelecimento de um modelo de gestão da 

função manutenção que permitisse um alto desempenho, redução dos índices de 

desperdício e retrabalho, otimização dos custos e incremento dos níveis de qualidade, 

confiabilidade, disponibilidade, segurança e respeito ambiental. Este trabalho, embora 

apresente a possibilidade de ser aplicado em qualquer organização empresarial, tem o 

objetivo focado em escolas de nível superior, particularmente na Intituição CEFET/RJ. 

É fato que a manutenção, frequentemente, é tratada como uma função 

secundária e de pouca importância nas organizações empresariais  e principalmente nas 

Universidades, cujo foco principal é o ensino, pesquisa e extensão, sendo entendida 

muitas vezes como um mal necessário ou uma ação que só gera despesas e atrapalha 

o desenvolvimento das atividades produtivas e acadêmicas. Na realidade, a manutenção 

deve ter como objetivo não apenas o reparo das edificações, equipamentos e 

instalações, após a ocorrência do dano, mas sobretudo a prevenção, no sentido de evitar 

que os defeitos ocorram.  

Numa visão mais ampla, a manutenção pode e deve, além  de manter os 

sistemas em funcionamento, buscar introduzir melhorias que possam colaborar com 

obtenção de maior desempenho, menores custos e melhores índices  gerais de 

produtividade. 

Talvez, devido à pouca importância dada à manutenção nas escolas de nível 

superior, registramos a grande dificuldade que nos deparamos em encontrar estudos 

acadêmicos publicados que tratam de manutenção em Universidades.  
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No tocante aos objetivos específicos, a elaboração da pesquisa bibliográfica, 

apresentada na parte inicial do Capítulo 2, identificou os principais referenciais teóricos 

existentes na literatura relacionados à questão da gestão e administração da 

manutenção adotada em organizações e Instituições acadêmicas.  

As diversas metodologias de manutenção praticadas atualmente foram 

apresentadas ainda no capítulo 2, a partir  do item 2.3. No item 2.4 é tratada a 

terceirização da atividade de manutenção, relatando os cuidados que devem ser 

considarados neste tipo de contratação para que se torne uma ferramenta estratégica 

positiva para a organização tomadora do serviço, porém poderá trazer prejuízos para a 

organização se for utilizada incorretamente. Já no item 2.5 é tratada a gestão pela 

qualidade total na manutenção, que segundo Kardec e Nascif (2010), teve sua origem 

na indústria japonesa na década de 50 e se tornou popular no ocidente na década de 

80, se tornando parte integrante do processo de gerenciamento em todos os ramos de 

atividades, inclusive na educação. No Brasil foi iniciada em 1986 por Vicente Falconi, 

através da fundação Cristiano Otoni. 

A identificação das rotinas e falhas na gestão de manutenção foram verificadas 

na manutenção do tipo corretiva, atualmente utilizada em todas as operações de reparo 

realizadas na Instituição CEFET/RJ.  

Foi formulada uma proposta de manutenção preventiva para edificações, 

equipamentos e instalações, composta de descritivo e rotinas delineadas em tabelas 

onde foram especificadas as atividades a serem executadas, os cuidados a serem 

tomados e a periodicidade em que serão realizadas as ações de verificação e ou 

correção. 

 

5.2   CONSIDERAÇÕES SOBRE AS QUESTÕES DA PESQUISA 

Com relação às questões formuladas no Capítulo 1, consideramos que foram 

abordadas de modo objetivo, com base nos seguintes aspéctos: 

- No tocante ao gerenciamento da função manutenção, para que possa atuar de 

modo abrangente, com eficiência e eficácia, foi proposto um plano de manutenção 

preventiva que contempla todas as atividades de mantenimento ou reparo em 

edificações, equipamentos e instalações. A execução deste plano ficará a cargo da 

equipe da própria Instituição e também de empresas terceirizadas, na sua maioria, como 

indicado no Capítulo 3. A coordenação de todos os trabalhos será feita por engenheiros 

civil, eletricista e mecânico, lotados na Prefeitura do Campus, que promoverão reuniões 
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periódicas com os funcionários encarregados de executar o programa de manutenção 

nos respectivos setores com o objetivo de treina-los e aperfeiçoa-los nas suas profissões, 

bem como mante-los atualizados no manuseio e emprego de novos materiais 

disponibilizados no mercado. 

- Quanto à atuação da gestão da manutanção com qualidade total nos processos 

das organizações de ensino visando a sustentabilidade das Instituições, será o trabalho 

da equipe para garantir a disponibilidade das edificações, equipamentos e instalações, 

com bom aspécto visual, em perfeitas condições de uso e segurança de tal modo que 

seus usuários possam trabalhar  e aprender em locais agradáveis e confortáveis. O 

detalhamento das rotinas de manutenção preventiva proposta para cada situação vai 

permitir maior sobrevida útil às edificações, equipamentos e instalações com qualidade 

e otimização na utilização de recursos previstos no orçamento anual. 

- No que concerne aos modernos métodos, processos e estratégias de 

manutenção atualmente empregados para  atender aos requisitos de confiabilidade, 

qualidade e disponibilidade dos equipamentos, com o objetivo de torna-las competitivas 

e lucrativas no mercado globalizado, no caso do CEFET, por ser uma Instituição Federal, 

a sua competitividade se baseia em ser reconhecida pelos cursos de formação, com 

qualidade, oferecidos  aos seus alunos e o desempenho dos seus formandos no mercado 

de trabalho. Quanto à lucratividade, não existem parâmetros, por ser uma Instituição 

pública de ensino. 

Na pesquisa elaborda, foi apresentado no Capítulo 2 um referencial terórico com 

as metodologias e filosofias de manutenção usuais, clássicas e contemporâneas, que 

podem ser adotadas para cada tipo de organização, de acordo com a sua atuação no 

mercado, para que seus equipamentos e instalações apresentem confiabilidade, 

qualidade e disponibilidade e se mantenham competitivas e lucrativas no cenário 

economicamente globalizado. 

  

5.3   SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Esta pesquisa resultou na elaboração de uma proposta de manutenção 

preventiva para escolas de nível superior, com base em um estudo de caso da Instituição 

CEFET/RJ. Caso seja adotada pela Instituição será, certamente, um expressivo avanço 

na manutenção das edificações, equipamentos e instalações que hoje recebem apenas 

manutenção corretiva. 



137 

 

 

Esta proposta não esgota o tema a respeito de manutenção, haja visto os 

diversos tipos existentes e praticados atualmente pelas organizações, que foram 

elencados no Capítulo 2. 

As pesquisas devem avançar e sugerimos algumas propostas para serem 

estudadas e possivelmente adotadas no futuro na Instituição CEFET/RJ. 

 

 Implantação do Programa 5S no setor de manutenção. Esta filosofia visa a 

simplificação do ambiente de trabalho, a redução do desperdício, a eliminação das 

atividades que não acrescentam valor, o aumento da segurança e a obtenção de um 

maior nível de eficiência e qualidade. Foi desenvolvida no Japão e se baseia em 5 

sensos: SEIRI (Seleção); SEITON (Ordenação); SEISO (Limpeza); SEIKETSU 

(Padronização) e SHITSUKE (Disciplina). 

 Estabelecimento e implantação de indicadores de controle de desempenho e de 

qualidade. Os indicadores são ótimas ferramentas para avaliação da gestão da 

manutenção, uma vez que eles podem mostrar a solução para possíveis problemas e 

ainda são guias que permitem medir a eficácia das ações tomadas, bem como medir os 

desvios entre o programado e o realizado. Para construção destes dados de indicadores, 

sugere-se o uso de uma ferramenta de gestão como o PDCA. 

O uso de indicadores de controle permite avaliar, ao longo do tempo, o 

desempenho das ações de manutenção em uma organização e identificar os seus pontos 

fracos. 

 Estudar e implantar um sistema de controle de custos relativos às operações de 

manutenção e a otimização do uso de recursos destinados à mão-de-obra e materias 

utilizados nos procesos de manutenção.  

 Implantar sistema de manutenção Preditiva para mantenimento dos elevadores e 

plataformas elevatórias, que de acordo com a NBR 5462 (1994), 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 ou corretiva.  

Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos que oferecem 

condições básicas para se adotar a manutenção preditiva. Conforme Kardec e Nascif 

(2010), os equipamentos submetidos à manutenção preditiva devem permitir alguns tipos 

de monitoramento/medição e devem merecer este tipo de ação, em função dos custos 

envolvidos. 
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 Estabelecer programas de capacitação, treinamento e reciclagem para todos os 

profissionais e encarregado da equipe de manutenção, para serem aplicados 

periodicamente, com o objetivo de manter a equipe sempre atualizada com as técnicas 

vigentes.  
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