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O que é manutenção preventiva? 
 

Trata-se de atuação realizada de maneira a reduzir ou evitar a falha ou a queda no 
desempenho do equipamento, obedecendo a um plano de manutenção preventiva previamente 
elaborada, baseado em intervalos definidos de tempo, isso é, manutenção baseada no tempo. 
    A manutenção preventiva caracteriza-se pelo trabalho sistemático para evitar a ocorrência 
de falhas procurando a sua prevenção, mantendo um controle contínuo sobre o equipamento. A 
manutenção preventiva é considerada como o ponto de apoio das atividades de manutenção, 
envolvendo tarefas sistemáticas tais como: as inspeções, substituição de peças e reformas. 
 
História da Manutenção: 
Podemos dividir a história da manutenção, de forma geral, em três períodos distintos 
(MOUBRAY, 1997): 
 Primeiro período – anterior a 2.a Guerra Mundial, denominado como manutenção da 
primeira geração onde a disponibilidade dos equipamentos e a preocupação pela prevenção das 
falhas não era prioridade. Os equipamentos eram super dimensionados, os projetos eram simples 
e o seu reparo de fácil execução sendo, portanto, mais confiáveis. A limpeza e a lubrificação 
eram suficientes, não havendo necessidade de fazê-los de forma sistemática. 
 Segundo período – denominado manutenção da 2.a geração, iniciou-se na década de 
1950, onde o pós-guerra gerou crescente demanda por produtos impulsionando a mecanização 
das indústrias, com máquinas numerosas e complexas. Planos de manutenção preventiva eram 
elaborados e passou a existir a preocupação com os tempos de parada dos equipamentos 
produtivos. O conceito de manutenção preventiva surge, então, aparecendo também a 
consideração de que as falhas nos equipamentos podiam e deviam ser previstas. Os custos de 
manutenção elevaram-se sendo necessário maior controle. 
 Terceiro período – iniciado em meados da década de 1970, foi denominado manutenção 
da 3.a geração. Neste período buscou -se novas maneiras de maximizar a vida útil dos 
equipamentos produtivos, passando a existir a preocupação com alta disponibilidade e 
confiabilidade, sem proporcionar nenhum dano ao ambiente, ter maior segurança, maior 
qualidade do produto e custos sob controle. 

1 (Vídeo manutenção preventiva Telecurso 2000) 

Perguntas sobre o vídeo: 

2 (Vídeo sobre importância da manutenção preventiva). 

Perguntas sobre o vídeo: 

3 A 16 (VÍDEOS DA SÉRIE VRUM) 

Perguntas sobre os vídeos: 

Manutenção preventiva: uma peça-chave 
 

Fazer a manutenção do seu veículo antes mesmo que ele apresente algum problema é garantia 

de segurança, economia e conforto. 



Fazer a manutenção do seu veículo antes mesmo que ele 
apresente algum problema é garantia de 
segurança, economia e conforto. É preciso muita seriedade e 
eficiência quando o assunto é mecânica, pois são os detalhes 
que fazem a diferença. Para isso, é preciso utilizar uma 
ferramenta muito comentada, mas pouco utilizada: a 
manutenção preventiva. 
A Fabet (Fundação Adolpho Bósio de Educação no 
Transporte), que trabalha com cursos e treinamentos para 
qualificação de motoristas de caminhão, dá algumas dicas 
de mecânica para os que estão na estrada. São dicas simples, 
mas que podem evitar surpresas desagradáveis. 
  
• Antecipar o que poderia acontecer gera um gasto 

menor e maior tempo disponível do conjunto. Do contrário, será necessário 
utilizar manutenção corretiva, com custos maiores e, o pior, sem a previsão no orçamento. 
Sem contar que a corretiva, na maioria das vezes, tem que ser feita durante o percurso, 
atrasando o prazo de entrega da carga.  

• Manutenção preventiva não significa apenas substituir óleos e filtros. Reapertos, 
regulagens em geral, verificações de pneus, do conjunto reboque, enfim, o conjunto completo 
deve fazer parte de uma inspeção periódica.  

• Para se ter uma ideia, uma simples regulagem pode representar uma redução do desgaste 
de lona de freio. 

• Um terminal de direção com folga pode causar um desgaste prematuro dos pneus, o que 
aumenta a resistência ao rolamento, provocando maior consumo de combustível. Uma 
regulagem de válvulas e unidades pode influenciar diretamente no rendimento do motor e no 
aumento do consumo de combustível, óleo lubrificante e aumento da emissão de gases 
poluentes pelo escape. 

• Outra dica simples é sempre dar importância às indicações do fabricante. Seguir as 
especificações pode contribuir muito no desempenho do caminhão e na durabilidade de todos 
os componentes. Deve-se dar atenção especial quanto à substituição de peças. Utilize 
sempre peças originais, principalmente as de controle, como sensores, válvulas, filtros, bicos 
injetores, unidades injetoras, entre outros. 

 
  Vantagens da manutenção preventiva: 

� Reduzir o envelhecimento ou degeneração dos equipamentos; 
� Melhor estado técnico operacional dos equipamentos; 
� Atuar antes das intervenções corretivas que geram altos custos; 
� Reduzir os riscos de quebras nos equipamentos; 
� Realizar os reparos nas melhores condições para a operação; 
� Programar os trabalhos de conservação. 
 

Definição - O que é Manutenção corretiva 

     Manutenção que consiste em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou 
falharam e que levaram a máquina ou o equipamento a uma parada, por falha ou pane em um ou 
mais componentes. É o conjunto de serviços executados nos equipamento com falha. 

     Normalmente, os reparos são executados sem planejamento e em caráter emergencial. As 
horas extras do pessoal de manutenção são grandes, contribuindo em desgaste físico e mental, 



com condições desfavoráveis de trabalho. Os índices de acidentes também são altos, devido ao 
trabalho sob pressão de tempo e necessidade de colocar a máquina em condições de produção. 

  Desvantagens: 
     O problema da manutenção corretiva é quando ela não é adotada como uma estratégia e 
apenas pelo fato de não existir atividades preventivas. 
 

Podemos destacar as principais desvantagens: 

� Altos custos de mão-de-obra, peças e serviços; 

� Tempo de máquina e instalações inoperantes; 

� Causar perda de produção; 

� Causar acidentes, danos ao meio-ambiente; 

 
     Todas as empresas do segmento de fretes devem dominar na plenitude os diferentes tipos 
de manutenção. Quem trabalha no transporte de mercadorias sabe que manter cada caminhão de 
sua frota em perfeitas condições de funcionamento é fundamental para garantir a 
sustentabilidade do negócio. 
   Um caminhão avariado é sempre uma fonte de prejuízo. Menos cargas e menos fretes 
significam menos rendimentos. Colocar o caminhão para rodar na estrada sem qualquer 
preocupação relativa à sua manutenção é uma mentalidade que só lhe irá trazer problemas. 
      Na realidade, não é realmente possível subsistir atualmente no segmento do transporte de 
produtos sem noções bastante firmes relativas aos diferentes tipos de manutenção. 

      A diferença entre manutenção corretiva e manutenção preventiva é que, para a 
manutenção corretiva, a falha deve ocorrer antes de qualquer ação corretiva ser tomada. 

A maneira de executar atividades de manutenção corretiva é através da realização de quatro 
etapas importantes: 

• Detecção de falhas. 
• Isolamento de falhas. 
• Eliminação de falhas. 
• Verificação da eliminação de falhas. 

17 (Vídeo manutenção corretiva Telecurso 2000) 

   Perguntas sobre o vídeo:  

18 a 21 (Vídeo procedimentos e diagnóstico de falhas) 

   Perguntas sobre o vídeo:  

A Manutenção Correta Salva Vidas 
     Se é certo que é importante manter seu veículo em boas condições por motivos 
econômicos, também é essencial lembrar que a boa manutenção dos veículos salva literalmente 
vidas. 
     O motorista deve saber que o carro é seu instrumento de locomoção e que por isso deve 
ser sempre bem cuidado. 



     Garantir que o veículo está funcionando de forma otimizada é essencial no dia a dia, uma 
vez que a própria vida dos condutores também depende do estado dos veículos. 
 
Adotar uma atitude de segurança 
 
 

    Segurança é uma questão de atitude. Não basta ter em mãos os equipamentos de proteção 
adequados. É preciso utilizá-los corretamente e incentivar os demais colegas a utilizar. Deixar de 
lado, definitivamente, aquela antiga, machista e burra postura: "mecânico que é mecânico não 
precisa desse tipo de frescura". Elogiar quem utiliza, tratando-os como verdadeiros profissionais. 
Além disso, agradecer a àqueles que lembram da necessidade de utilização e não taxá-los de 
"chatos". Essas pessoas estão preocupadas com o seu bem estar. 

  

 9 Vídeos (ACIDENTE DEIXA MECÂNICO FERIDO) 

Perguntas; 

 

 Vídeos (100% seguro) 

Perguntas; 

 

    É preciso também tomar uma postura segura. Não se deixar levar pela ansiedade de 
terminar logo o serviço, tomando atalhos que, por vezes, podem levar a um desastre. Mesmo que 
demore um pouco mais, siga o caminho mais seguro. Além disso, é preciso vigiar o colega 
menos experiente, ou mais descuidado, para que ele não cometa esse tipo de erro. A fatalidade 
não costuma perder oportunidades. Pense naqueles que estão esperando a sua volta em casa. 
Afinal de contas, a saúde do mecânico é o seu maior patrimônio. 


